
 2016 خـالل سنــة قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المنشــورة
 (العدد اإلجمالي للنصوص حسب آل قطاع)

 
 
 240  : قطـاع السيـادة  -أ 

 

 عدد النصوص  
 21  1صفحة  الجمهـوريــة رئـاسـة

 17 3صفحة  المجلـس الـدستــوري
02 4صفحة  مجلـس األمة

 03 4صفحة   المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي
 02 5صفحة  مجلس المحاسبة

 02  5صفحة  الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
 01  5صفحة  مجلس المنافسة
 03 6صفحة  الـوزارة األولى

 45 6صفحة  وزارة الدفـاع الوطنـي
 66 9صفحة  وزارة الشـؤون الخارجيـة

 19  13صفحة  العــدل وزارة
 52  15صفحة  وزارة الداخليـة والجماعات المحليـة

 07  21صفحة  وزارة العالقات مع البرلمان
 

 
  



315  : قطـاع الماليـة واالقتصـاد-ب    
  

 نصوصعدد ال  
 178 22صفحة  وزارة المـاليـــة
 20  40صفحة  بنـك الجـزائــر
 23  42صفحة  وزارة الطـاقـة 

 70  45صفحة  وزارة الصناعة و المنـاجـم
 24  52صفحة  وزارة التجــارة

 

 
 113:  المنشـآت القاعديـةقطـاع  –ج 

  
 

 عدد النصوص  
 34  55صفحة  وزارة السكـن والعمـران والمدينة
 13  59صفحة  وزارة المـوارد المـائيــة والبيئـة

 39  60صفحةوالتنمية الريفيـة  والصيد البحري   وزارة الفـالحـة
 27  64صفحة  التهيئـة العمـرانيـة والسياحة والصناعة التقليدية وزارة

  
59   :  الخدمــاتقطـاع  –د 

  
  

 عدد النصوص   
 30  67صفحة  وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 29 70صفحة  النقلو  وزارة األشغـال العموميـة
  
  
  
  



 96 : التربيـة والثقـافــة قطـاع -هـ 
  

 عدد النصوص  
 13 73صفحة  وزارة التربيـة الـوطنيــة

 26  74صفحة  وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
 32  77صفحة  وزارة الثقـافــة

 07 81صفحة  وزارة االتصــــال
 13  82صفحة  وزارة التكويـن والتعليـم المهنـيـيــن

 05  83صفحة  وزارة  الشؤون الدينية واألوقاف
  

 110 : الشـؤون االجتمـاعيــة قطـاع  –و
  

 عدد النصوص  
 32 84صفحة  وزارة العمـل والتشغيل والضمان االجتماعـي

 14  87صفحة  المجـاهـديــن وزارة
 19  89صفحة  الريـاضـة و وزارة الشـبـاب 

 20  91صفحة  وزارة الصحـة والسكان وإصالح المستشفيـات
 25  93صفحة  وزارة التضامن الوطنـي واألسـرة وقضايا المرأة
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  ::  قطـاع السيـادةقطـاع السيـادة    --أ أ 
 

 الجمهـوريــةرئـاسـة الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع انـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـة الق  الرقم 

مؤرخة  14 الجريدة الرسمية عدد -  .يتضمن التعديل الدستوري -  .2016مارس  06مؤرخ في  01- 16قانون رقم  -1
، الصفحة 2016مارس  07في 

3.  
مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني "أثير" من مصف االستحقاقيتضمن منح وسام برتبة  -  .2016يناير  14مؤرخ في  10-16مرسوم رئاسي رقم  -2

  .4، الصفحة 2016يناير  17في 
مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه -  .2016يناير  30مؤرخ في  46-16مرسوم رئاسي رقم  -3

، الصفحة 2016فبراير  03في 
32.  

مؤرخة  12الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف االستحقاق -  .2016فبراير  25مؤرخ في  81-16رقم  مرسوم رئاسي -4
، الصفحة 2016فبراير  28في 

3.  
مؤرخة  25الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف االستحقاق -  .2016أبريل  14في  مؤرخ 129-16مرسوم رئاسي رقم  -5

  .5، الصفحة 2016أبريل  26في 
مؤرخة  25الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف االستحقاق -  .2016أبريل  14في  مؤرخ 130-16مرسوم رئاسي رقم  -6

  .5، الصفحة 2016أبريل  26في 
مؤرخة  25الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني، بعد الوفاة يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف االستحقاق -  .2016أبريل  14 في مؤرخ 131-16مرسوم رئاسي رقم  -7

  .5، الصفحة 2016أبريل  26في 
مؤرخة  30الرسمية عدد الجريدة  -  .الوطني يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف االستحقاق -  .2016مايو  09في  مؤرخ 144-16مرسوم رئاسي رقم  -8

  .5، الصفحة 2016مايو  18في 
مؤرخة  32الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إعالن حداد وطني -  .2016مايو  31في  مؤرخ 161-16مرسوم رئاسي رقم  -9

  .9، الصفحة 2016يونيو  01في 
مؤرخة  34الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني شير" من مصف االستحقاقيتضمن منح وسام بدرجة "ع -  .2016يونيو  07في  مؤرخ 167-16مرسوم رئاسي رقم  -10

  .9، الصفحة 2016يونيو  08في 
مؤرخة  35الجريدة الرسمية عدد  -  .الحكومة يتضمن إنهاء مهام أعضاء من -  .2016يونيو  11في  مؤرخ 168-16مرسوم رئاسي رقم  -11

، الصفحة 2016يونيو  12في 
17.  
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
والمتضمن  2015مايو سنة  14المؤرخ في  125- 15يعدل المرسوم الرئاسي رقم  -  .2016يونيو  11في  مؤرخ 169-16مرسوم رئاسي رقم  -12

  .تعيين أعضاء الحكومة
مؤرخة  35الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يونيو  12في 
18.  

مؤرخة  35الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين عضو في مجلس األمة -  .2016يونيو  12مؤرخ في  170-16مرسوم رئاسي رقم  -13
، الصفحة 2016يونيو  12في 
18.  

مؤرخة  41الجريدة الرسمية عدد  -  .والخمسين لعيد االستقالل والشباب يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذآرى الرابعة -  .2016يوليو  03مؤرخ في  192-16سوم رئاسي رقم مر -14
  .4، الصفحة 2016يوليو  12في 

والخمسين لعيد االستقالل والشباب لفائدة  الذآرى الرابعة يتضمن إجراءات عفو بمناسبة -  .2016يوليو  03مؤرخ في  193-16مرسوم رئاسي رقم  -15
  .التعليم أو التكوين المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في

مؤرخة  41الجريدة الرسمية عدد  -
  .5، الصفحة 2016يوليو  12في 

نوفمبر  27مؤرخ في  305- 16مرسوم رئاسي رقم  -16
2016.  

مؤرخة  68الرسمية عدد  الجريدة -  .يتضمن إعالن حداد وطني -
، الصفحة 2016نوفمبر  27في 

5.  
لإلدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام  يتضمن وضع بعض أسالك شبه الطبيين التابعة -  .2016فبراير  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -17

  .بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
مؤرخة  16الجريدة الرسمية عدد  -

فحة ، الص2016مارس  13في 
16.  

لإلدارة المكلفة بالفالحة في حالة القيام  يتضمن وضع سلك األطباء البيطريين التابعين -  .2016فبراير  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -18
  بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية.

مؤرخة  22الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016أبريل  10في 
16.  

والمتضمن وضع  2013سبتمبر سنة  12يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016مارس  13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -19
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة  بعض األسالك الخاصة

  .الجزائري للغة العربية لدى المجمع

مؤرخة  37الجريدة الرسمية عدد  -
فحة ، الص2016يونيو  22في 
14.  

لوزارة التعليم العالي والبحث  يتضمن وضع بعض أسالك مستخدمي دعم البحث التابعة -  .2016مارس  13قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -20
  .للغة العربية العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجمع الجزائري

مؤرخة  37الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يونيو  22في 
15.  

مؤرخة  42الجريدة الرسمية عدد  -  .بالمناصب العليا التابعة له يحدد تصنيف مرآز األرشيف الوطني وشروط االلتحاق -  .2016مايو  08قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -21
، الصفحة 2016يوليو  13في 
10.  
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 المجلس الدستوري الـوزارة:–الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
مؤرخة  43ة عدد الجريدة الرسمي -  .الدستوري يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس -  .2016يوليو  16مؤرخ في  201-16مرسوم رئاسي رقم  -1

  .4، الصفحة 2016يوليو  17في 
مؤرخة  45الجريدة الرسمية عدد  -  .الدستوري يتضمن تعيين نائب رئيس المجلس -  .2016يوليو  27مؤرخ في  209-16مرسوم رئاسي رقم  -2

  .4، الصفحة 2016يوليو  31في 
مؤرخة  45الجريدة الرسمية عدد  -  .الدستوري التشكيلة االسمية للمجلسيتعلق بنشر  -  .2016يوليو  27مؤرخ في  210-16مرسوم رئاسي رقم  -3

  .4، الصفحة 2016يوليو  31في 
مؤرخة في  6الجريدة الرسمية عدد  -  .الدستوري يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل -.2016يناير  28ر.ت.د/ م.د/ مؤرخ في  01/16رأي رقم  -4

  .3، الصفحة 2016فبراير  03
غشت  11ر.ق.ع/ م.د/ مؤرخ في  02/16رأي رقم  -5

2016.  
مؤرخة  50الجريدة الرسمية عدد  -  .بنظام االنتخابات، للدستور يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق -

  .3، الصفحة 2016غشت  28في 
غشت  11ر.ق.ع/ م.د/ مؤرخ في  03/16رأي رقم  -6

2016.  
بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  انون العضوي المتعلقيتعلق بمراقبة مطابقة الق -

  .االنتخابات، للدستور
مؤرخة  50الجريدة الرسمية عدد  -

  .38، الصفحة 2016غشت  28في 
غشت  11ر.ق.ع/ م.د/ مؤرخ في  04/16رأي رقم  -7

2016.  
 تنظيم المجلس الشعبي الوطني يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد -

  .وبين الحكومة، للدستور ومجلس األمة، وعملهما، وآذا العالقات الوظيفية بينهما
مؤرخة  50الجريدة الرسمية عدد  -

  .47، الصفحة 2016غشت  28في 
وم طعن المترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني في نتائج االنتخابات التي جرت ي -  .2016يناير  5مؤرخ في  16/ ق.ط/م.د/ 02قرار رقم  -8

  لتجديد نصف أعضاء مجلس االمة المنتخبين بوالية مستغانم. 2015ديسمبر  29
مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -

  .7، الصفحة 2016يناير  13
طعن المترشح عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في االنتخابات التي جرت يوم  -  .2016يناير  5مؤرخ في  16/ ق.ط/م.د/ 03قرار رقم  -9

  لتجديد نصف أعضاء مجلس االمة المنتخبين  بوالية مستغانم. 2015ديسمبر  29
مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -

  .8، الصفحة 2016يناير  13
طعن المترشح عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في االنتخابات التي جرت يوم  -  .2016يناير  5مؤرخ في  16/ ق.ط/م.د/ 06قرار رقم  -10

  لتجديد نصف أعضاء مجلس االمة المنتخبين  بوالية نعامة. 2015مبر ديس 29
مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -

  .12، الصفحة 2016يناير  13
مؤرخة  18الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني يتعلق باستخالف نائب في المجلس الشعبي -  .2016مارس  03مؤرخ في  16/ ق.م.د/ 11قرار رقم  -11

  .16، الصفحة 2016رس ما 23في 
مؤرخة  20الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني يتعلق باستخالف نائب في المجلس الشعبي -  .2016مارس  23مؤرخ في  16/ ق.م.د/ 12قرار رقم  -12

  .14، الصفحة 2016مارس  30في 
مؤرخة  43الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني الشعبي يتعلق باستخالف نائب في المجلس -  .2016يونيو  22مؤرخ في  16/ ق.م.د/ 13قرار رقم  -13

  .9، الصفحة 2016يوليو  17في 
مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس األمة المنتخبين.-  .2016يناير  01مؤرخ في  16/ إ.م.د/ 01إعالن رقم   -14

  .4، الصفحة 2016يناير  13
مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -  يعدل  نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس االمة المنتخبين . -  .2016يناير  7مؤرخ في  16م.د/ / إ.02إعالن رقم  -15

  .12، الصفحة 2016يناير  13
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع طبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهال  الرقم 
مؤرخة  29الجريدة الرسمية عدد  -  .الدستوري النظام المحدد لقواعد عمل المجلس -  .2016أبريل  06نظام مؤرخ في  -16

  .6، الصفحة 2016مايو  11في 
مؤرخة  30الجريدة الرسمية عدد  -  .موظفي المجلس الدستوري جنة الطعن المختصة بأسالكيتضمن تجديد تشكيلة ل -  .2016أبريل  18مقرر مؤرخ في  -17

  .10، الصفحة 2016مايو  18في 
 
 
 

 مجلس االمة الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع طبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهال  الرقم 

مؤرخة في  2الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء في مجلس األمة - .2016يناير  09في  مؤرخ 04-16مرسوم رئاسي رقم  -1
  .15، الصفحة 2016يناير  13

مؤرخة في  6الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين أعضاء في مجلس األمة -  .2016فبراير  01مؤرخ في  48-16مرسوم رئاسي رقم  -2
  .33، الصفحة 2016فبراير  03

 
 
  

 المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

نوفمبر  28مؤرخ في  309-16مرسوم رئاسي رقم  -1
2016.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .واالجتماعي وسيره يتضمن تشكيلة المجلس الوطني االقتصادي -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .8الصفحة 
الذي يحدد تعداد  2010فبراير سنة  14يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016نوفمبر  03مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -2

العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
  .المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الصيانة أو الخدمات، بعنوان

 70الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 

  .31 الصفحة
مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -  .الوسائل يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة -  .2016يناير  17مقرر مؤرخ في  -3

، الصفحة 2016فبراير  03في 
36.  
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 محاسبةمجلس ال الـوزارة:–الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
تصة بأسالك موظفي مجلس األعضاء المخ يتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية المتساوية -  .2016مارس  02في مؤرخ مقرر  -1

  .المحاسبة
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .35الصفحة 

 54الجريدة الرسمية عدد  -  .موظفي مجلس المحاسبة يتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسالك -  .2016مايو  19في مؤرخ مقرر  -2
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .31 الصفحة
 
 
 

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الـوزارة:–يئـة اله
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 67الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تفويض اإلمضاء إلى األمين العام -  .2016أآتوبر  02ي مؤرخ فمقرر  -1
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .40 الصفحة
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .بالميزانية والمحاسبة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب المدير المكلف -  .2016أآتوبر  02مؤرخ في مقرر  -2

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .40 الصفحة

 
 
 

 مجلس المنافسة الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 33الجريدة الرسمية عدد  -  .مصالح يحدد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في -  .2016فبراير  07في  مؤرخري مشترك قرار وزا -1
، 2016يونيو  05مؤرخة في 

  .31الصفحة 
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 الـوزارة األولــى الـوزارة:–الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
والمتضمن إنشاء  2002يناير سنة  16المؤرخ في  48-02يعدل المرسوم الرئاسي رقم  - .2016يناير  31مؤرخ في  47-16مرسوم رئاسي رقم  -1

  .ية وتنظيمها وعملهاالجزائر الوآالة الفضائية
مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  03في 
32.  

نوفمبر  02مؤرخ في  280- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

والمتضمن  2008يناير سنة  19في  المؤرخ 04- 08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
ك المشترآة في المؤسسات واإلدارات بالموظفين المنتمين لألسال القانون األساسي الخاص

  .العمومية

 66الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  09مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  19مؤرخ في  334-16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .لحماية وترقية الطفولة يحدد شروط وآيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية -

، 2016ديسمبر  21ي مؤرخة ف
  .9الصفحة 

 
 
 
 

 وزارة الدفاع الوطني الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 

والمتضمن القانون  1976ديسمبر سنة  9المؤرخ في  112-76يعدل ويتمم األمر رقم  -  .2016غشت  03في مؤرخ  05- 16قانون رقم  -1
  .االحتياط األساسي لضباط

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  03مؤرخة في 

  .4الصفحة 
والمتضمن القانون األساسي  2006فبراير سنة  28المؤرخ في  02-06رقم  يتمم األمر -  .2016غشت  03في مؤرخ  06- 16قانون رقم  -2

  .العسكريين العام للمستخدمين
 46الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  03مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مايو  14مؤرخ في  145-16مرسوم رئاسي رقم  -3
2016.  

م التابعين لوزارة التربية وإدارة مؤسسات التعلي يحدد آيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية -
  .لوزارة الدفاع الوطني الوطنية لدى مدارس أشبال األمة

 30الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .5الصفحة 
نوفمبر  22مؤرخ في  295-16مرسوم رئاسي رقم  -4

2016.  
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .الطيران يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات -

، 2016ديسمبر  06ؤرخة في م
  .5الصفحة 

نوفمبر  22مؤرخ في  296-16مرسوم رئاسي رقم  -5
2016.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .العسكرية السادسة يتضمن إحداث مدرسة ألشبال األمة بالناحية -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
العسكريين الجهويين لبشار/الناحية  يخول صفة مرآز استشفائي جامعي للمستشفيين -  .2016يناير  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -6

  .الرابعة ية الثالثة ولورقلة/الناحية العسكريةالعسكر
 9الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016فبراير  17مؤرخة في 
  .19الصفحة 

بصفته رئيس المحكمة العسكرية  يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني -  .2016فبراير  02مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -7
  .كرية السادسةالدائمة بتامنغست/الناحية العس

 9الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  17مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 29الجريدة الرسمية عدد  -  .الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال -  .2016فبراير  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -8

، 2016مايو  11مؤرخة في 
  .21الصفحة 

بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية  يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني -  .2016أبريل  12مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -9
  .الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة

 24الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  24مؤرخة في 

  .15الصفحة 
الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية  يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع -  .2016مايو  29في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -10

  .الثالثة الدائمة ببشار/الناحية العسكرية
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .26الصفحة 

يونيو  26ان في مؤرخقراران وزاريان مشترآان  - 12
2016.  )02(  

الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين  نان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاعيتضم -
  .عسكريتين دائمتين

 41الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .15الصفحة 
لمحكمة العسكرية بصفته رئيسا ل يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني -  .2016يوليو  31في مؤرخ قرار وزاري مشترك  - 13

  .الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية
 49الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  21مؤرخة في 
  .15الصفحة 

الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم  يتضمن إنهاء مهام رئيسي ونواب رؤساء المصالح -  .2016سبتمبر  24في مؤرخ قرار وزاري مشترك  - 14
  .العسكرية النواحيبها لدى 

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 

  .30 الصفحة
للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها  يتضمن تعيين رئيسي ونواب رؤساء المصالح الجهوية -  .2016سبتمبر  24في مؤرخ قرار وزاري مشترك  - 15

  .لدى النواحي العسكرية
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .30 الصفحة

الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية  2008نوفمبر سنة  15يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016مارس  05مؤرخ في قرار  - 16
  .الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن، وتشكيلها وسيرها التابعة للجيش الوطني

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016س مار 30مؤرخة في 

  .15الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
وإحداثيات التسطيح واالرتفاع المتعلقة  عية لإلحداثيات الجغرافيةالمرج اتيحدد المنظوم -  .2016مايو  10في  مؤرخقرار  - 17

  .بالتراب الوطني
 41الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين قاض عسكري -  .2016يونيو  27في  مؤرخقرار  - 18
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .16الصفحة 
 48الجريدة الرسمية عدد  -  .عسكريين تتضمن إنهاء مهام قضاة -  قرار) 11(   .2016يوليو  28في  ةمؤرخ اتقرار - 29

، 2016غشت  17مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 48الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تعيين قضاة عسكريين -  قرار) 12(   .2016يوليو  28في  ةمؤرخقرارات  - 41
، 2016شت غ 17مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 48الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين قاض عسكري -  .2016يوليو  31في مؤرخ قرار  - 42

، 2016غشت  17مؤرخة في 
  .26الصفحة 

المحكمة العسكرية ببشار/الناحية العسكرية  يتضمن تعيين الوآيل العسكري للجمهورية لدى -  .2016غشت  03في مؤرخ قرار  - 43
  .لثةالثا

 49الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  21مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 60الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تعيين قاض عسكري -  .2016أآتوبر  09في مؤرخ قرار  - 44

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .30 الصفحة

 الجزائرية  الحدودية  المعالم  وصيانة وتكثيف  بتفتيش  مكلفة  تقنية  لجنة  إحداث  يتضّمن -    2016  سنة  ديسمبر  7 في  مؤّرخ  قرار 45
  النيجرية  - 

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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 وزارة الشؤون الخارجية الـوزارة:–الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
أآتوبر  07مؤرخ في  260-15مرسوم رئاسي رقم  -1

2015.  
المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة  يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري، -

  .2006فبراير سنة  23بجنيف في  رته الرابعة والتسعين،العمل الدولية في دو
مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -

  .3، الصفحة 2016يناير  31في 
ديسمبر  27مؤرخ في  337- 15مرسوم رئاسي رقم  -2

2015.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة  التصديق على االتفاقية بين حكومة -

االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن  السعودية لتجنب المملكة العربية
ديسمبر سنة  19الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ  الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

2013.  

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -
  .3، الصفحة 2016يناير  06في 

مارس  03مؤرخ في  91- 16مرسوم رئاسي رقم  -3
2016.  

متوسطي المؤسس لشراآة  -األورو  ن التصديق على البروتوآول الخاص باالتفاقيتضم -
جهة، والمجموعة األوروبية ودولها  بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  إطار بين - األعضاء من جهة أخرى، المتعلق باتفاق 
العامة لمشارآة الجمهورية الجزائرية  لمتضمن المبادئالشعبية واالتحاد األوروبي وا

  .2015يونيو سنة  4ببروآسل في  الديمقراطية الشعبية في برامج االتحاد، الموقع

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  09مؤرخة في 

  .3الصفحة 

مارس  03مؤرخ في  92- 16مرسوم رئاسي رقم  -4
2016.  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  التفاهم بين حكومةيتضمن التصديق على مذآرة  -
النباتات والحجر الزراعي، الموقعة بالجزائر في  وحكومة جمهورية بولونيا في مجالي حماية

  .2015أبريل سنة  20

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  09مؤرخة في 

  .5الصفحة 
ارس م 03مؤرخ في  93- 16مرسوم رئاسي رقم  -5

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

 13التأمين وإعادة التأمين، الموقعة بالقاهرة في  وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال
  .2014نوفمبر سنة 

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .4الصفحة 
مارس  03مؤرخ في  94- 16رسوم رئاسي رقم م -6

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

 13الصادرات، الموقعة بالقاهرة في  وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية
  .2014نوفمبر سنة 

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ارس م 13مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مارس  03مؤرخ في  95- 16مرسوم رئاسي رقم  -7

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

 13الخدمات البيطرية، الموقعة بالقاهرة في  وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال
  .2014نوفمبر سنة 

 16لرسمية عدد الجريدة ا -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .7الصفحة 
مارس  03مؤرخ في  96- 16مرسوم رئاسي رقم  -8

2016.  
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم للتعاون بين -

التكوين والتدريب المهني، الموقعة  الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال
  .2014 نوفمبر سنة 13القاهرة في ب

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مارس  03مؤرخ في  97- 16مرسوم رئاسي رقم  -9

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

الرقابة االقتصادية (رقابة األسواق) ومكافحة  وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال
  .2014نوفمبر سنة  13بالقاهرة في  الغش التجاري وحماية المستهلك، الموقعة

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .10الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
مارس  03مؤرخ في  98- 16مرسوم رئاسي رقم  -10

2016.  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -

مجال اإلذاعة والتلفزيون، الموقع  ون اإلعالمي فيوحكومة جمهورية مصر العربية للتعا
  .2014 نوفمبر سنة 13بالقاهرة في 

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .12الصفحة 
مارس  22مؤرخ في  109-16مرسوم رئاسي رقم  -11

2016.  
الشعبية  الجزائرية الديمقراطية يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -

مدرسة أمريكية دولية في الجزائر  وحكومة الواليات المتحدة األمريكية المتعلق بفتح
  .2015ديسمبر سنة  29العاصمة، الموقع بواشنطن بتاريخ 

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مارس  22مؤرخ في  110-16رئاسي رقم مرسوم  -12

2016.  
الهيئات القضائية الدستورية اإلفريقية،  صديق على النظام األساسي لمؤتمريتضمن الت -

  .2011 مايو سنة 8الموقع بالجزائر في 
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  27مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مارس  22مؤرخ في  111-16مرسوم رئاسي رقم  -13
2016.  

عربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، ال يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة -
  .2002فبراير سنة  13المحررة بالقاهرة في 

 19الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  27مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مارس  22مؤرخ في  112-16مرسوم رئاسي رقم  -14

2016.  
لشعبية الجزائرية الديمقراطية ا يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -

 8الجمرآية، الموقع بالجزائر في  وحكومة الجمهورية الكورية حول التعاون في المسائل
  .2013مايو سنة 

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .4الصفحة 
مارس  22مؤرخ في  113-16مرسوم رئاسي رقم  -15

2016.  
هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجم يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

السياح من األسواق البعيدة، الموقعة بتونس  وحكومة الجمهورية التونسية حول استقطاب
  .2014فبراير سنة  8بتاريخ 

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .7الصفحة 
مايو  26في  مؤرخ 154- 16مرسوم رئاسي رقم  -16

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  التصديق على اتفاق المقر بين حكومةيتضمن  -

  .2015أآتوبر سنة  27اإلفريقية، الموقع بالجزائر في  ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  01مؤرخة في 
  .4الصفحة 

ايو م 26في  مؤرخ 155- 16مرسوم رئاسي رقم  -17
2016.  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -
والخبرات في المجال القانوني والقضائي،  وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف

    .2015أبريل سنة  5الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 

 32الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ونيو ي 01مؤرخة في 

  .7الصفحة 
مايو  26في  مؤرخ 156- 16مرسوم رئاسي رقم  -18

2016.  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية -

الشمالية لتجنب االزدواج الضريبي  وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الدخل وعلى رأس المال،  ين في شأن الضرائب علىولتجنب التهرب والغش الضريبي

  .2015فبراير سنة  18الموقعة بالجزائر في 

 33الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  05مؤرخة في 

  .3الصفحة 

مايو  26في  مؤرخ 157- 16مرسوم رئاسي رقم  -19
2016.  

راطية الشعبية الجزائرية الديمق يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -
  .2015يوليو سنة  23بأوسلو في  وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقع

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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مايو  26في  مؤرخ 158- 16مرسوم رئاسي رقم  -20

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين حكومة -

التي تتضمن آيفيات  (UNICRI) دالةالجريمة والع ومعهد األمم المتحدة األقاليمي ألبحاث
وسير المكتب اإلقليمي لمراآز االمتياز لالتحاد  وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس

والبيولوجية واإلشعاعية والنووية في "شمال إفريقيا  األوروبي للحد من األخطار الكيميائية
  .2015سبتمبر سنة  2في  ومنطقة الساحل" الموقعة بالجزائر

 35يدة الرسمية عدد الجر -
، 2016يونيو  12مؤرخة في 

  .5الصفحة 

سبتمبر  26مؤرخ في  249-16مرسوم رئاسي رقم  -21
2016.  

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .باألشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من االتجار -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .14 الصفحة
سبتمبر  27في مؤرخ  251-16وم رئاسي رقم مرس -22

2016.  
حماية المستهلك والرقابة االقتصادية  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بشأن مجاالت -

الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة  ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهورية
  .2014سنة  نوفمبر 23قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .5الصفحة 
سبتمبر  27في مؤرخ  252-16مرسوم رئاسي رقم  -23

2016.  
المائية بين حكومة الجمهورية  يتضمن التصديق على مذآرة تفاهم في مجال الموارد -

نوفمبر سنة  23 الموقعة بالدوحة بتاريخ الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر،
2014.  

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .7الصفحة 
سبتمبر  27مؤرخ في  253-16مرسوم رئاسي رقم  -24

2016.  
المنشأ التفضيلية األورو متوسطية،  يتضمن التصديق على االتفاقية الجهوية حول قواعد -

  .2012أآتوبر سنة  5الموقعة ببروآسل في 
 75ريدة الرسمية عدد الج -

، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 
  .3الصفحة 

سبتمبر  27مؤرخ في  254-16مرسوم رئاسي رقم  -25
2016.  

بروتوآول الميثاق اإلفريقي لحقوق  يتضمن التصديق، مع التصريحات التفسيرية، على -
الثانية  المعتمد من طرف الدورة العادية اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا

  .2003يوليو سنة  11في  لمؤتمر االتحاد اإلفريقي بمابوتو (موزمبيق)،

 58الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  05مؤرخة في 

  .4الصفحة 
سبتمبر  27مؤرخ في  255-16مرسوم رئاسي رقم  -26

2016.  
المعتمد من  الديمقراطية واالنتخابات والحكم يتضمن التصديق على الميثاق اإلفريقي حول -

يناير سنة  30بأديس أبابا (إثيوبيا ) في  طرف رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي
2007.  

 59الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  09مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أآتوبر  13في مؤرخ  262-16مرسوم رئاسي رقم  -27

2016.  
 12اخية المعتمد بباريس في المن يتضمن التصديق على اتفاق باريس حول التغيرات -

  .2015ديسمبر سنة 
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .3الصفحة 

أآتوبر  13مؤرخ في  263-16مرسوم رئاسي رقم  -28
2016.  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  يتضمن التصديق على بروتوآول التعاون بين حكومة -
الرقابة االقتصادية وقمع الغش وحماية  ة البرتغالية في ميادينالشعبية وحكومة الجمهوري

  .2015مارس سنة  10المستهلك، الموقع بالجزائر في 

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أآتوبر  13مؤرخ في  264-16مرسوم رئاسي رقم  -29

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  كومةيتضمن التصديق على مذآرة التفاهم بين ح -

 10التهيئة العمرانية والبيئة، الموقعة بالجزائر في  وحكومة الجمهورية البرتغالية في مجال
  .2015مارس سنة 

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .6الصفحة 
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أآتوبر  13مؤرخ في  265-16مرسوم رئاسي رقم  -30

2016.  
عبية الجزائرية الديمقراطية الش يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -

 3الموقع ببيونس آيرس بتاريخ  وحكومة جمهورية األرجنتين حول التعاون الجمرآي،
  .2015ديسمبر سنة 

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .4الصفحة 
أآتوبر  13مؤرخ في  266-16مرسوم رئاسي رقم  -31

2016.  
المائية بين حكومة الجمهورية  الموارد يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم في مجال -

أآتوبر سنة  7آوبا، الموقعة بهافانا بتاريخ  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
2015.  

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .7الصفحة 
ديسمبر  14مؤرخ في  328- 16مرسوم رئاسي رقم  -32

2016.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  تفاقية بين حكومةيتضمن التصديق على اال -

االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال  وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين
 أآتوبر سنة 13، الموقعة بالجزائر بتاريخ FATCA)فاتكا(الضريبي للحسابات األجنبية 

2015.  

 74الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  18خة في مؤر

  .3الصفحة 

ديسمبر  14مؤرخ في  329- 16مرسوم رئاسي رقم  -33
2016.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .األساسي لمنظمة السياحة العالمية من النظام 38يتضمن التصديق على تعديل المادة  -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .3الصفحة 
ديسمبر  14 مؤرخ في 330- 16مرسوم رئاسي رقم  -34

2016.  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية -

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، الموقع  وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال
  .2014 فبراير سنة 28بالجزائر في 

 75الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .3الصفحة 
ديسمبر  14مؤرخ في  331- 16مرسوم رئاسي رقم  -35

2016.  
مشترآة للتعاون بين حكومة  يتضمن التصديق على مذآرة التفاهم حول إنشاء لجنة -

آوريا الديمقراطية الشعبية،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية
  .2015 يناير سنة 20الموقعة بالجزائر بتاريخ 

 75الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .6الصفحة 
ديسمبر  14مؤرخ في  332-16مرسوم رئاسي رقم  -36

2016.  
الجزائرية الديمقراطية الشعبية  يتضمن التصديق على الترتيب بين حكومة الجمهورية -

فبراير سنة  15بتاريخ  الموقع بويلنغتن وحكومة نيوزلندا حول إنشاء لجنة للتعاون الثنائي،
2016.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .7الصفحة 
  14  في  مؤّرخ  16-333   رقم  رئاسّي  مرسوم37

  .2016  سنة  ديسمبر
  الجزائرّية  الجمهورية  حكومة بين  الجوي  النقل  حول  على االتفاق  الّتصديق  يتضّمن -

سنة  نوفمبر  18  في  مالطا الموقع بالجزائر  جمهورية  وحكومة  ّشعبّيةال  الّديمقراطّية
2015 .  

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  .3الصفحة 
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .للموارد يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016يونيو  27في  مؤرخقرار  -38

، 2016و يولي 31مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة الشؤون الخارجية يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016يونيو  29في  مؤرخقرار  -39
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .22الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
مؤرخة  69الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى إطارات بوزارة الشؤون الخارجية. -  .قرار) 26( 2016غشت  25في مؤرخة قرارات  - 65

 18الصفحة  ،2016ديسمبر  06في 
  .31إلى 

مؤرخة  70الجريدة الرسمية عدد  -  .الثنائية يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائبة مدير االتفاقات -  .2016أآتوبر  26قرار مؤرخ في  - 66
 ، الصفحة2016ديسمبر  08في 
27.  

 
 
  

 وزارة العــدل الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 37الجريدة الرسمية عدد  -  .والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156-66يتمم األمر رقم  -  .2016يونيو  19في  مؤرخ 02- 16قانون رقم  -1
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .4الصفحة 
 37الجريدة الرسمية عدد  -  .القضائية والتعرف على األشخاص يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في اإلجراءات -  .2016يونيو  19في  مؤرخ 03- 16قانون رقم  -2

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .5الصفحة 

 46الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة -  .2016غشت  03في مؤرخ  07- 16رقم قانون  -3
، 2016غشت  03مؤرخة في 

  .5الصفحة 
وآيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة  يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان -  .2016نوفمبر  03مؤرخ في  13- 16قانون رقم  -4

  .رهبتنظيمه وسي
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مايو  23مؤرخ في  147-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

الذي يحدد  1998فبراير سنة  16في  المؤرخ 63 - 98يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
سنة  مارس 19ي المؤرخ ف 11- 97وآيفيات تطبيق األمر رقم  اختصاص المجالس القضائية

  .والمتضمن التقسيم القضائي 1997

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  .4الصفحة 
مايو  30مؤرخ في  159-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
وشروط االلتحاق بها ونظام الدراسة  يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وآيفيات سيرها -

  .ضاة وواجباتهمفيها وحقوق الطلبة الق
 33الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  05مؤرخة في 
  .16الصفحة 

أآتوبر  17مؤرخ في  267-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

والمتضمن تمديد  2006أآتوبر سنة  5المؤرخ في  348-06يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
  .التحقيق المحاآم ووآالء الجمهورية وقضاة االختصاص المحلي لبعض

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .10 الصفحة
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لوزارة الصحة والسكان وإصالح  يتضمن وضع بعض أسالك شبه الطبيين التابعين -  .2015ديسمبر  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8

والمؤسسات العمومية ذات الطابع  المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل
  .اإلداري التابعة لها

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016 فبراير 17في 
20.  

للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة  يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي -  .2015ديسمبر  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
  .ضابط إعادة التربية

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
16.  

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2015ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10
  .المرآزية لوزارة العدل والجهات القضائية الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان اإلدارة

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
22.  

الذي يحدد تعداد  2011فبراير سنة  21يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  29مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -11
ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها

  .المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج الصيانة أو الخدمات بعنوان

مؤرخة  9الرسمية عدد الجريدة  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
24.  

الذي يحدد تعداد  2012غشت سنة  23يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  29قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد

  .المرآزي لقمع الفساد دمات بعنوان الديوانالصيانة أو الخ

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
25.  

يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام  -  .2016فيفري  7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -13
  .ت العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لهاوالمؤسسا بالخدمة لدى وزارة العدل

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  .المحاماة يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة -  .2015ديسمبر  19قرار مؤرخ في  -14

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .19الصفحة 

يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لموظفي  يحدد قائمة األشغال والخدمات والنشاطات التي -  .2016مارس  21مؤرخ في قرار  -15
  .وآيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها إدارة السجون، زيادة على مهمتها الرئيسية،

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .25 الصفحة
 27الجريدة الرسمية عدد  -  .المرآزي لقمع الفساد يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للديوان -  .2016مارس  31ؤرخ في قرار م -16

، 2016مايو  04مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 55الجريدة الرسمية عدد  -  .خنشلة يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة -  .2016أبريل  25قرار مؤرخ في  -17
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .10 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 55الجريدة الرسمية عدد  -  .لمستخدمي أمانات الضبط تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية يتضمن -  .2016مايو  02قرار مؤرخ في  -18

، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 
  .10 الصفحة

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .واإلداريين يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير موظفي آتابة الضبط -  .2016نوفمبر  28مؤرخ في قرار  -19
، 2016يسمبر د 15مؤرخة في 

  .15 الصفحة
 
 
 

 المحليةوزارة الداخلية والجماعات الـوزارة:–الهيئـة 
  يـــةالجريدة الـرسم المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

غشت  25في مؤرخ  10- 16قانون عضوي رقم  -1
2016.  

 50الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق بنظام االنتخابات -
، 2016غشت  28مؤرخة في 

  .9الصفحة 
غشت  25في مؤرخ  11- 16قانون عضوي رقم  -2

2016.  
 50الجريدة الرسمية عدد  -  .االنتخابات يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة -

، 2016غشت  28مؤرخة في 
  .41الصفحة 

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام - .2016يناير  07مؤرخ في  03-16مرسوم رئاسي رقم  -3
، الصفحة 2016يناير  13في 
13.  

نوفمبر  03مؤرخ في  284-16مرسوم رئاسي رقم  -4
2016.  

 65الجريدة الرسمية عدد  -  .لمراقبة االنتخابات لهيئة العليا المستقلةيتضمن تعيين رئيس ا -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .14 الصفحة
مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .بزرالدة يحدد حدود محيط الحماية لإلقامات الرئاسية -  .2016يناير  16مؤرخ في  11-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

  .9فحة ، الص2016يناير  17في 
مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .الجديدة بزرالدة يحدد حدود محيط الحماية لإلقامة الرئاسية -  .2016يناير  16مؤرخ في  12-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

، الصفحة 2016يناير  17في 
11.  

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  إيدلس"." ة الرئاسيةيحدد حدود محيط الحماية لإلقام -  .2016يناير  16مؤرخ في  13-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
، الصفحة 2016يناير  17في 
13.  
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  ـــةالجريدة الـرسمي المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
فبراير  03مؤرخ في  58- 16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -  .االستعجالي يحدد شروط إعداد وإصدار جواز السفر -

، الصفحة 2016فبراير  07في 
18.  

فبراير  11مؤرخ في  61- 16مرسوم تنفيذي رقم  -9
2016.  

الذي يحدد  2009ديسمبر  10في  المؤرخ 410-09يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة قواعد األمن المطبقة على

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 

7.  
فبراير  22مؤرخ في  68- 16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .الجمهورية يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة -

، 2016فبراير  22مؤرخة في 
  .13 الصفحة

فبراير  24مؤرخ في  76- 16مرسوم تنفيذي رقم  -11
2016.  

 12الجريدة الرسمية عدد  -  .منحها لموظفي الحماية المدنية يحدد طبيعة األوسمة الشرفية وخصائصها وآيفيات -
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .3الصفحة 
فبراير  24مؤرخ في  77- 16م تنفيذي رقم مرسو -12

2016.  
 12الجريدة الرسمية عدد  -  .الموتى من القبور وإعادة الدفن يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج -

، 2016فبراير  28مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مارس  21مؤرخ في  104-16مرسوم تنفيذي رقم  -13
2016.  

 18الجريدة الرسمية عدد  -  .والوالئية المحلة جالس الشعبية البلديةيحدد آيفيات تجديد الم -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .8الصفحة 
أبريل  06مؤرخ في  119-16مرسوم تنفيذي رقم  -14

2016.  
الذي عنوانه "صندوق  020-302 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -

  التضامن للجماعات المحلية".
 22لرسمية عدد الجريدة ا -

، 2016أبريل  10مؤرخة في 
  .5الصفحة 

أبريل  06مؤرخ في  120-16مرسوم تنفيذي رقم  -15
2016.  

الذي عنوانه "صندوق  130-302 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
  الضمان للجماعات المحلية".

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .6الصفحة 
يونيو  30مؤرخ في  190-16مرسوم تنفيذي رقم  -16

2016.  
 41الجريدة الرسمية عدد  - .المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية يحدد آيفيات االطالع على مستخرجات مداوالت -

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .8الصفحة 

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها ة استشفائية جهوية لألمن الوطنييتضمن إنشاء مؤسس  .2016يوليو  25مؤرخ في  204- 16مرسوم تنفيذي رقم 17
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع ص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـ  الرقم 
أآتوبر  10مؤرخ في  258- 16مرسوم تنفيذي رقم  -18

2016.  
حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات  يحدد آيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين -

  والملحقات البلدية وسيرها.
 61الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .12 لصفحةا

أآتوبر  29مؤرخ في  270- 16مرسوم تنفيذي رقم  -19
2016.  

أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح -
المجتمع المدني، وآذا آيفيات الترشيح  االنتخابات، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن

  .صفةلعضوية الهيئة العليا بهذه ال

 63الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  30مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  05مؤرخ في  319-16مرسوم تنفيذي رقم  -20

2016.  
 71الجريدة الرسمية عدد  -  .والتعمير لمدينة الجزائر يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة -

، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 
  .22 الصفحة

ديسمبر  13مؤرخ في  320-16تنفيذي رقم  مرسوم -21
2016.  

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .للبلدية يتضمن األحكام الخاصة المطبقة على األمين العام -
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .3الصفحة 
ديسمبر  19مؤرخ في  335-16مرسوم تنفيذي رقم  -22

2016.  
في الخارج النتخاب أعضاء المجلس  مينيحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقي -

  .الشعبي الوطني وآيفيات ذلك
 75الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 
  .13 الصفحة

ديسمبر  19مؤرخ في  336-16مرسوم تنفيذي رقم  -23
2016.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .صالحيتها يحدد آيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .15 الصفحة
ديسمبر  19مؤرخ في  337-16مرسوم تنفيذي رقم  -24

2016.  
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .االنتخاب يحدد شكل وشروط إعداد الوآالة للتصويت في -

، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 
  .16 الصفحة

ديسمبر  19مؤرخ في  338-16مرسوم تنفيذي رقم  -25
2016.  

 75الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد آيفيات إشهار الترشيحات لالنتخابات -
، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 

  .16 الصفحة
المكلفة بالفالحة والتنمية الريفية  يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لإلدارة -  .2015ديسمبر  02مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -26

الداخلية والجماعات المحلية (مصالح  بالخدمة لدى وزارةوالصيد البحري في حالة القيام 
  المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
39.  

مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .للجماعات المحلية يحدد التنظيم الداخلي لصندوق التضامن والضمان -  .2016يناير  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -27
، الصفحة 2016يناير  31في 
76.  
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .للشرطة القضائية يتضمن تعيين مفتشين لألمن الوطني بصفة ضباط -  .2016مارس  02مؤرخ في ترك قرار وزاري مش -28

، 2016أبريل  10مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 24لجريدة الرسمية عدد ا -  .للجماعات المحلية يحدد نسبة مساهمة الواليات في صندوق الضمان -  .2016أبريل  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -29
، 2016أبريل  24مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .للجماعات المحلية يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان -  .2016أبريل  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -30

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .15الصفحة 

 24الجريدة الرسمية عدد  -  .ميزانيات البلديات يحدد نسبة االقتطاع من إيرادات التسيير في -  .2016بريل أ 10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -31
، 2016أبريل  24مؤرخة في 

  .16الصفحة 
الفلكية والفيزياء األرضية وشروط  يحدد تصنيف مرآز البحث في علم الفلك والفيزياء -  .2016مايو  18في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -32

  .اللتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
 41الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .16الصفحة 

الذي يحدد قائمة  2012سبتمبر سنة  16يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يونيو  01في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -33
الذي عنوانه "حساب تمويل  302- 136الخاص رقم  إيرادات ونفقات حساب التخصيص

  البلدي". إعادة انتشار أعوان الحرس

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .6الصفحة 
الذي يحدد آيفيات  2012سبتمبر سنة  16يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يونيو  01في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -34

الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة  302- 136الخاص رقم  حساب التخصيصمتابعة وتقييم 
  البلدي". انتشار أعوان الحرس

 40الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .6الصفحة 
متضمن تنظيم وال 2007يونيو سنة  9يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016غشت  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -35

  .بالمدرسة الوطنية لإلدارة مسابقة االلتحاق
 73الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 
  .11 الصفحة

 56الجريدة الرسمية عدد  -  .للشرطة القضائية يتضمن تعيين مفتشين لألمن الوطني بصفة ضباط -  .2016غشت  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -36
، 2016بتمبر س 25مؤرخة في 

  .29 الصفحة
البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة  يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين ألسالك -  .2016سبتمبر  01قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -37

حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية  لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات في
  الوطني). العامة لألمنوالجماعات المحلية (المديرية 

 58الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  05مؤرخة في 

  .18 الصفحة
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  رسميـــةالجريدة الـ المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الذي عنوان  302-130رقم  يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص -  .2016أآتوبر  05قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -38

  "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 
  .21 الصفحة

الذي عنوان  302-130رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016 أآتوبر 05قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -39
  "صندوق الضمان للجماعات المحلية".

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .22 الصفحة
الذي عنوان  302- 020رقم  الخاص يحدد مدونة ايرادات ونفقات حساب التخصيص -  .2016أآتوبر  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -40

  "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .13 الصفحة

الذي عنوان  302-020رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016أآتوبر  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -41
  لجماعات المحلية"."صندوق التضامن ل

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .14 الصفحة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية -  .2015أآتوبر  06مؤرخ في قرار  -42

  .المحلية لوزارة الداخلية والجماعات
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  10مؤرخة في 
  .17الصفحة 

البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة مرآز -  .2015أآتوبر  13مؤرخ في قرار  -43
  .والفيزياء األرضية

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .18الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه  2015غشت سنة  12يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016ير ينا 19مؤرخ في قرار  -44

  .المحلية صندوق التضامن والضمان للجماعات
مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  31في 
78.  

 21الجريدة الرسمية عدد  -  .الداخلية والجماعات المحلية يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة -  .2016يناير  20مؤرخ في قرار  -45
، 2016أبريل  03مؤرخة في 

  .39الصفحة 
ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس  يحدد المميزات التقنية للوشاح باأللوان الوطنية -  .2016فبراير  07مؤرخ في قرار  -46

  .الشعبي البلدي
 20الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  30مؤرخة في 
  .16الصفحة 

بالتحقيق المسبق إلثبات المنفعة العمومية  يحدد القائمة الوطنية لألشخاص المؤهلين للقيام -  .2016فبراير  08مؤرخ في قرار  -47
  .2016المنفعة العمومية، بعنوان سنة  في إطار عمليات نزع الملكية من أجل

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .17الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .العام الوطني للمرفقيتضمن تعيين أعضاء المرصد  -  .2016مارس  17مؤرخ في قرار  -48

، 2016أبريل  03مؤرخة في 
  .39الصفحة 

والمتعلق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2015أبريل سنة  21يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016مارس  23قرار مؤرخ في  -49
  .المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى المشترآة لمساعدة

 40سمية عدد الجريدة الر -
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .7الصفحة 
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .ميزانيات الواليات يحدد نسبة االقتطاع من إيرادات التسيير في -  .2016أبريل  10مؤرخ في قرار  -50

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .17الصفحة 

 56الجريدة الرسمية عدد  -  .التضامن والضمان للجماعات المحلية نة التقنية لصندوقيتضمن تعيين أعضاء اللج -  .2016يوليو  21في مؤرخ قرار  -51
، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 

  .29 الصفحة
الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات  2016يناير سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016سبتمبر  06مؤرخ في قرار  -52

  .لمحليةالداخلية والجماعات ا لوزارة
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .25 الصفحة
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 وزارة العالقات مع البرلمان الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع نـص و مراجعــهالطبيعـة القانـونيـة لل  الرقم 

غشت  25مؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم  -1
2016.  

وعملهما، وآذا العالقات الوظيفية  يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، -
  بينهما وبين الحكومة

 50الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  28مؤرخة في 

  .55الصفحة 
والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية  2014يعدل القرار المؤرخ في أول يونيو سنة  -  .2016يناير  11ار مؤرخ في قر -2

  .موظفي وزارة العالقات مع البرلمان األعضاء المختصة بأسالك
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .30الصفحة 

والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن  2014غشت سنة   18يعدل القرار المؤرخ في -  .2016يناير  11قرار مؤرخ في  -3
  .العالقات مع البرلمان المختصة بأسالك موظفي وزارة

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  12مؤرخة في 

  .30الصفحة 
 35الجريدة الرسمية عدد  -  .عامةال يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة -  .2016يونيو  05قرار مؤرخ في  -4

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 35الجريدة الرسمية عدد  -  .والمحاسبة والوسائل العامة إلى نائب مدير الميزانيةتفويض اإلمضاء يتضمن  -  .2016يونيو  05قرار مؤرخ في  -5
، 2016يونيو  12مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 42الجريدة الرسمية عدد  -  .العامة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة -  .2016 يونيو 29قرار مؤرخ في  -6

، 2016يوليو  13مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .والمحاسبة والوسائل العامة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير الميزانية -  .2016يونيو  29قرار مؤرخ في  -7
، 2016يوليو  13مؤرخة في 

  .27الصفحة 
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  20162016  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة

  
  ::المالية واالقتصادالمالية واالقتصادقطـاع قطـاع     --ب ب 

  
 وزارة المـاليـة الـوزارة:-الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 46الجريدة الرسمية عدد  -  .2013يتضمن تسوية الميزانية لسنة  -  .2016غشت  03في مؤرخ  08- 16قانون رقم  -1

، 2016غشت  03مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 77الجريدة الرسمية عدد  -  .2017يتضمن قانون المالية لسنة  -  .2016سمبر دي 28مؤرخ في  14- 16قانون رقم  -2
، 2016ديسمبر  29مؤرخة في 

  .3الصفحة 
ديسمبر  30مؤرخ في  342-15مرسوم رئاسي رقم  -3

2015.  
مؤرخة  1ة عدد الجريدة الرسمي -  .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، الصفحة 2016يناير  06في 
14.  

ديسمبر  30مؤرخ في  343-15مرسوم رئاسي رقم  -4
2015.  

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .االتصال يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، الصفحة 2016يناير  06في 
15.  

ديسمبر  30مؤرخ في  353-15مرسوم رئاسي رقم  -5
2015.  

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -  .الخارجية والتعاون الدولي يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون -
  .4، الصفحة 2016يناير  27في 

ديسمبر  30مؤرخ في  354-15مرسوم رئاسي رقم  -6
2015.  

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -  .الدوليالشؤون الخارجية والتعاون  يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة -
  .6، الصفحة 2016يناير  27في 

لموارد الصندوق الدولي للتنمية  يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين العاشر -  .2016يناير  13مؤرخ في  08-16مرسوم رئاسي رقم  -7
  .الزراعية

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
  .3 ، الصفحة2016يناير  17في 

الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لرئاسة -  .2016يناير  24مؤرخ في  18-16مرسوم رئاسي رقم  -8
  .2016قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 

4.  
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من  توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الدولة، -  .2016يناير  24مؤرخ في  19-16مرسوم رئاسي رقم  -9

  .2016  ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  14في 
4.  
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
فبراير  08مؤرخ في  59- 16مرسوم رئاسي رقم  -10

2016.  
مؤرخة  9دة الرسمية عدد الجري -  .الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يتضمن تحويل االعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، الصفحة 2016فبراير  17في 
4.  

فبراير  08مؤرخ في  60- 16مرسوم رئاسي رقم  -11
2016.  

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -  .التربية الوطنية يتضمن تحويل االعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، الصفحة 2016فبراير  17في 

5.  
مارس  21في  مؤرخ 102-16مرسوم رئاسي رقم  -12

2016.  
 19الجريدة الرسمية عدد  -  .الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، 2016مارس  27مؤرخة في 
  .14الصفحة 

مارس  21مؤرخ في  103-16مرسوم رئاسي رقم  -13
2016.  

 19الجريدة الرسمية عدد  -  .ارة االتصالتسيير وز يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية -
، 2016مارس  27مؤرخة في 

  .15الصفحة 
مارس  31مؤرخ في  115-16مرسوم رئاسي رقم  -14

2016.  
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .المشترآة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف -

، 2016أبريل  03مؤرخة في 
  .3الصفحة 

مارس  31مؤرخ في  116-16مرسوم رئاسي رقم  -15
2016.  

 21الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير مصالح الوزير األول يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية -
، 2016أبريل  03مؤرخة في 

  .3الصفحة 
مارس  31مؤرخ في  117-16مرسوم رئاسي رقم  -16

2016.  
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .العدل يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، 2016أبريل  03مؤرخة في 
  .4الصفحة 

مارس  31مؤرخ في  118-16مرسوم رئاسي رقم  -17
2016.  

 21الجريدة الرسمية عدد  -  .السكن والعمران والمدينة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016أبريل  03مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أبريل  13مؤرخ في  126-16مرسوم رئاسي رقم  -18

2016.  
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .الجمهورية يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة -

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .5الصفحة 

أبريل  13مؤرخ في  127-16مرسوم رئاسي رقم  -19
2016.  

 24الجريدة الرسمية عدد  -  .الوزير األول يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح -
، 2016أبريل  24مؤرخة في 

  .5الصفحة 



 
 
 

  24 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
أبريل  13مؤرخ في  128-16قم مرسوم رئاسي ر -20

2016.  
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .6الصفحة 

أبريل  24في  مؤرخ 132-16مرسوم رئاسي رقم  -21
2016.  

 25الجريدة الرسمية عدد  -  .االتصال ير وزارةيتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسي -
، 2016أبريل  26مؤرخة في 

  .6الصفحة 
يونيو  20في  مؤرخ 179-16مرسوم رئاسي رقم  -22

2016.  
للتنمية برسم الزيادة الخاصة  يرخص باآتتاب الجزائر في رأسمال البنك اإلفريقي -

  .لرأسماله
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .10الصفحة 

يونيو  21في  مؤرخ 183-16مرسوم رئاسي رقم  -23
2016.  

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .الشؤون الخارجية يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يوليو  04في  مؤرخ 194-16مرسوم رئاسي رقم  -24

2016.  
 42الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير مصالح الوزير األول وتحويل اعتماد إلى ميزانيةيتضمن إحداث باب  -

، 2016يوليو  13مؤرخة في 
  .3الصفحة 

يوليو  04في  مؤرخ 195-16مرسوم رئاسي رقم  -25
2016.  

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .الشباب والرياضة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016يوليو  13 مؤرخة في

  .3الصفحة 
يوليو  19في  مؤرخ 202-16مرسوم رئاسي رقم  -26

2016.  
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .المشترآة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف -

، 2016يوليو  27مؤرخة في 
  .3الصفحة 

غشت  11في مؤرخ  211-16مرسوم رئاسي رقم  -27
2016.  

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ويل اعتماد إلى ميزانيةيتضمن إحداث باب وتح -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .4الصفحة 
غشت  14في مؤرخ  223-16مرسوم رئاسي رقم  -28

2016.  
 49الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير وزارة االتصال يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية -

، 2016غشت  21مؤرخة في 
  .3الصفحة 

غشت  30في مؤرخ  228-16مرسوم رئاسي رقم  -29
2016.  

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .االتصال يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016غشت  31مؤرخة في 

  .4الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
سبتمبر  25في مؤرخ  245- 16مرسوم رئاسي رقم  -30

2016.  
 57الجريدة الرسمية عدد  -  .المشترآة يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف -

، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 
  .10 الصفحة

سبتمبر  25في مؤرخ  246- 16مرسوم رئاسي رقم  -31
2016.  

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .الشؤون الخارجية يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .11 الصفحة
سبتمبر  25في مؤرخ  247- 16مرسوم رئاسي رقم  -32

2016.  
 57الجريدة الرسمية عدد  -  .الداخلية والجماعات المحلية ضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارةيت -

، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 
  .12 الصفحة

سبتمبر  25في مؤرخ  248- 16مرسوم رئاسي رقم  -33
2016.  

 57رسمية عدد الجريدة ال -  .الصناعة والمناجم يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .13 الصفحة
أآتوبر  23مؤرخ في  268-16مرسوم رئاسي رقم  -34

2016.  
 64الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير مصالح الوزير األول يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية -

، 2016نوفمبر  02مؤرخة في 
  .4الصفحة 

نوفمبر  02مؤرخ في  273-16مرسوم رئاسي رقم  -35
2016.  

لرأسمال المؤسسة اإلسالمية لتنمية  يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية -
  .القطاع الخاص

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .9الصفحة 
نوفمبر  22مؤرخ في  297-16مرسوم رئاسي رقم  -36

2016.  
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير وزارة الطاقة اعتماد إلى ميزانية يتضمن إحداث باب وتحويل -

، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 
  .7الصفحة 

نوفمبر  22مؤرخ في  298-16مرسوم رئاسي رقم  -37
2016.  

تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة  يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية -
  .وقضايا المرأة

 69لرسمية عدد الجريدة ا -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .7الصفحة 
ديسمبر  05مؤرخ في  316- 16مرسوم رئاسي رقم  -38

2016.  
نوفمبر  23الموقع في  2000200000453 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم -

ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك  بأبيجان (آوت 2016سنة 
  .لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية ريقي للتنميةاإلف

 69الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .11 الصفحة
ديسمبر  05مؤرخ في  317- 16مرسوم رئاسي رقم  -39

2016.  
 74 الجريدة الرسمية عدد -  .الشؤون الخارجية يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 
  .35 الصفحة
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ديسمبر  05 مؤرخ في 318- 16مرسوم رئاسي رقم  -40

2016.  
 74الجريدة الرسمية عدد  -  .المجاهدين يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة -

، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 
  .35 الصفحة

ديسمبر  28مؤرخ في  345- 16مرسوم رئاسي رقم  -41
2016.  

 78رسمية عدد الجريدة ال -  .الوزير األول يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح -
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .5الصفحة 
ديسمبر  28مؤرخ في  346- 16مرسوم رئاسي رقم  -42

2016.  
 78الجريدة الرسمية عدد  -  .الخارجية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون -

، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 
  .6الصفحة 

ديسمبر  30مؤرخ في  349-15مرسوم تنفيذي رقم  -43
2015.  

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
  .4، الصفحة 2016يناير  17في 

ديسمبر  30مؤرخ في  350-15مرسوم تنفيذي رقم  -44
2015.  

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .والرياضة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب -
  .5، الصفحة 2016يناير  17في 

ديسمبر  30مؤرخ في  351-15مرسوم تنفيذي رقم  -45
2015.  

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .العدل ٍٍيتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
  .8، الصفحة 2016يناير  17في 

ديسمبر  30مؤرخ في  352-15مرسوم تنفيذي رقم  -46
2015.  

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -  .التجارة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
  .8، الصفحة 2016يناير  17في 

ديسمبر  30مؤرخ في  355-15مرسوم تنفيذي رقم  -47
2015.  

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -  .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
  .8، الصفحة 2016يناير  27في 

ديسمبر  30مؤرخ في  356-15مرسوم تنفيذي رقم  -48
2015.  

مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .األول يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير -
، الصفحة 2016يناير  31في 
72.  

ديسمبر  30رخ في مؤ 357-15مرسوم تنفيذي رقم  -49
2015.  

مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .األشغال العمومية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، الصفحة 2016يناير  31في 
73.  

ديسمبر  30مؤرخ في  358-15مرسوم تنفيذي رقم  -50
2015.  

مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .ئةالموارد المائية والبي يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، الصفحة 2016يناير  31في 
73.  

ديسمبر  30مؤرخ في  359-15مرسوم تنفيذي رقم  -51
2015.  

مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .التجارة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، الصفحة 2016يناير  31في 
75.  
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ة التسيير بموجب قانون ميزاني يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة للوزير األول من -  .2016يناير  24مؤرخ في  20-16مرسوم تنفيذي رقم  -52

  .2016المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  14في 
9.  

والجماعات المحلية من ميزانية  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الداخلية -  .2016يناير  24مؤرخ في  21-16مرسوم تنفيذي رقم  -53
  .2016سنة التسيير بموجب قانون المالية ل

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
14.  

حافظ األختام من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العدل، -  .2016يناير  24مؤرخ في  22-16مرسوم تنفيذي رقم  -54
  .2016بموجب قانون المالية لسنة 

خة مؤر 8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
35.  

من ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المالية -  .2016يناير  24مؤرخ في  23-16مرسوم تنفيذي رقم  -55
  .2016المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
45.  

والمناجم من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصناعة -  .2016يناير  24مؤرخ في  24-16رقم  مرسوم تنفيذي -56
  .2016بموجب قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
69.  

ميزانية التسيير بموجب قانون  ن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الطاقة منيتضم -  .2016يناير  24مؤرخ في  25-16مرسوم تنفيذي رقم  -57
  .2016المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
73.  

نية التسيير بموجب قانون من ميزا يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين -  .2016يناير  24مؤرخ في  26-16مرسوم تنفيذي رقم  -58
  .2016المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
77.  

الدينية واألوقاف من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشؤون -  .2016يناير  24مؤرخ في  27-16مرسوم تنفيذي رقم  -59
  .2016سنة بموجب قانون المالية ل

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 
82.  

من ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التجارة -  .2016يناير  24مؤرخ في  28-16مرسوم تنفيذي رقم  -60
  .2016المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016اير فبر 14في 
86.  

العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التهيئة -  .2016يناير  24مؤرخ في  29-16مرسوم تنفيذي رقم  -61
  .2016لسنة  من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
لصفحة ، ا2016فبراير  14في 
92.  



 
 
 

  28 
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والتنمية الريفية والصيد البحري من  االعتمادات المخصصة لوزير الفالحةيتضمن توزيع  -  .2016يناير  24مؤرخ في  30-16مرسوم تنفيذي رقم  -62

  .2016ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  14في 
96.  

المائية والبيئة من ميزانية التسيير  لوزير الموارد يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة -  .2016يناير  24مؤرخ في  31-16مرسوم تنفيذي رقم  -63
  .2016لسنة  بموجب قانون المالية

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 

107.  
ن ميزانية التسيير والعمران والمدينة م يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير السكن -  .2016يناير  24مؤرخ في  32-16مرسوم تنفيذي رقم  -64

  .2016 بموجب قانون المالية لسنة
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  14في 
112.  

العمومية من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير األشغال -  .2016يناير  24مؤرخ في  33-16مرسوم تنفيذي رقم  -65
  .2016سنة بموجب قانون المالية ل

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 

119.  
ميزانية التسيير بموجب قانون  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير النقل من -  .2016يناير  24مؤرخ في  34-16مرسوم تنفيذي رقم  -66

  .2016المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016ير فبرا 14في 
123.  

الوطنية من ميزانية التسيير بموجب  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة التربية -  .2016يناير  24مؤرخ في  35-16مرسوم تنفيذي رقم  -67
  .2016قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 

128.  
العالي والبحث العلمي من ميزانية  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التعليم -  .2016يناير  24مؤرخ في  36-16قم مرسوم تنفيذي ر -68

    .2016التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  14في 
134.  

والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير التكوين -  .2016 يناير 24مؤرخ في  37-16مرسوم تنفيذي رقم  -69
    .2016بموجب قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  14في 

139.  
والتشغيل والضمان االجتماعي من  دات المخصصة لوزير العمليتضمن توزيع االعتما -  .2016يناير  24مؤرخ في  38-16مرسوم تنفيذي رقم  -70

    .2016ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

 ، الصفحة2016فبراير  14في 
143.  

من ميزانية التسيير بموجب قانون  قافةيتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الث -  .2016يناير  24مؤرخ في  39-16مرسوم تنفيذي رقم  -71
  .2016المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
 ، الصفحة2016فبراير  14في 

150.  
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الوطني واألسرة وقضايا المرأة من  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن -  .2016يناير  24مؤرخ في  40-16مرسوم تنفيذي رقم  -72

  .2016ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

 ، الصفحة2016براير ف 14في 
155.  

مع البرلمان من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير العالقات -  .2016يناير  24مؤرخ في  41-16مرسوم تنفيذي رقم  -73
  .2016بموجب قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
 ، الصفحة2016فبراير  14في 

160.  
والسكان وإصالح المستشفيات من  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الصحة -  .2016يناير  24مؤرخ في  42-16نفيذي رقم مرسوم ت -74

  .2016ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

 ، الصفحة2016فبراير  14في 
162.  

والرياضة من ميزانية التسيير  يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزير الشباب -  .2016يناير  24مؤرخ في  43-16مرسوم تنفيذي رقم  -75
  .2016بموجب قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
 ، الصفحة2016فبراير  14في 

167.  
من ميزانية التسيير بموجب قانون  المخصصة لوزير االتصاليتضمن توزيع االعتمادات  -  .2016يناير  24مؤرخ في  44-16مرسوم تنفيذي رقم  -76

  .2016المالية لسنة 
مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -

 ، الصفحة2016فبراير  14في 
172.  

ال من وتكنولوجيات اإلعالم واالتص يتضمن توزيع االعتمادات المخصصة لوزيرة البريد -  .2016يناير  24مؤرخ في  45-16مرسوم تنفيذي رقم  -77
  .2016ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 

مؤرخة  8الجريدة الرسمية عدد  -
 ، الصفحة2016فبراير  14في 

175.  
فبراير  01مؤرخ في  51-16مرسوم تنفيذي رقم  -78

2016.  
المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض  يحدد شروط وآيفيات إخضاع التونة البيضاء -

  .مرآيةمن الحقوق الج
مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  07في 
4.  

فبراير  14مؤرخ في  63-16مرسوم تنفيذي رقم  -79
2016.  

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016  يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
16.  

أبريل  25مؤرخ في  133-16فيذي رقم مرسوم تن -80
2016.  

 26الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
، 2016أبريل  28مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مايو  03في  مؤرخ 139-16مرسوم تنفيذي رقم  -81

2016.  
 28الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016لسنة يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز  -

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .5الصفحة 



 
 
 

  30 

  سميـــةالجريدة الـر المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
مايو  30في  مؤرخ 160-16مرسوم تنفيذي رقم  -82

2016.  
 33الجريدة الرسمية عدد  -  .السكن يحدد آيفيات تطبيق الرسم السنوي على -

، 2016يونيو  05مؤرخة في 
  .23الصفحة 

يونيو  14في  مؤرخ 171- 16مرسوم تنفيذي رقم  -83
2016.  

الذي عنوانه "نفقات برأس  061-302 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
  .المال"

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .3الصفحة 
يونيو  19في  مؤرخ 177- 16مرسوم تنفيذي رقم  -84

2016.  
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .والرياضة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب -

، 2016يونيو  26مؤرخة في 
  .4الصفحة 

يونيو  29في  مؤرخ 189- 16مرسوم تنفيذي رقم  -85
2016.  

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .7الصفحة 
يوليو  04مؤرخ في  196-16مرسوم تنفيذي رقم  -86

2016.  
 42الجريدة الرسمية عدد  -  .القروض االستثمارية ط وآيفيات منح تخفيض نسبة فائدةيحدد مستوى وشرو -

، 2016يوليو  13مؤرخة في 
  .4الصفحة 

يوليو  11مؤرخ في  199-16مرسوم تنفيذي رقم  -87
2016.  

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .التجارة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016يوليو  13مؤرخة في 

  .8الصفحة 
يوليو  25مؤرخ في  205-16مرسوم تنفيذي رقم  -88

2016.  
 45الجريدة الرسمية عدد  -  .تسيير صناديق االستثمار يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شرآة -

، 2016يوليو  31مؤرخة في 
  .9الصفحة 

يوليو  25مؤرخ في  208-16مرسوم تنفيذي رقم  -89
2016.  

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب آل قطاع ،2016لسنة زيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز يعدل تو -
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .17الصفحة 
غشت  11في مؤرخ  212-16مرسوم تنفيذي رقم  -90

2016.  
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .حسب آل قطاع ،2016لسنة يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز  -

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .4الصفحة 

غشت  11في مؤرخ  213-16مرسوم تنفيذي رقم  -91
2016.  

وزارة الصحة والسكان وإصالح  يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير -
  .المستشفيات

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
غشت  11في مؤرخ  214-16مرسوم تنفيذي رقم  -92

2016.  
 47ريدة الرسمية عدد الج -  .االتصال يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .6الصفحة 

سبتمبر  04في مؤرخ  232-16مرسوم تنفيذي رقم  -93
2016.  

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  .6الصفحة 
سبتمبر  04في مؤرخ  233-16مرسوم تنفيذي رقم  -94

2016.  
 53الجريدة الرسمية عدد  -  .الداخلية والجماعات المحلية يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .7الصفحة 

سبتمبر  04في مؤرخ  234-16مرسوم تنفيذي رقم  -95
2016.  

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .ن والتعليم المهنيينالتكوي يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  .9الصفحة 
سبتمبر  08في مؤرخ  238- 16مرسوم تنفيذي رقم  -96

2016.  
الذي عنوانه "الصندوق  050-302 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -

  الوطني للسكن".
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أآتوبر  10مؤرخ في  256- 16مرسوم تنفيذي رقم  -97
2016.  

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .9الصفحة 
أآتوبر  10مؤرخ في  257- 16مرسوم تنفيذي رقم  -98

2016.  
 61الجريدة الرسمية عدد  -  .الثقافة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .11 الصفحة

أآتوبر  24مؤرخ في  269-16مرسوم تنفيذي رقم  -99
2016.  

 64الجريدة الرسمية عدد  -  .األول يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير -
، 2016نوفمبر  02مؤرخة في 

  .4الصفحة 
نوفمبر  23مؤرخ في  301- 16مرسوم تنفيذي رقم  -100

2016.  
 69الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -

، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 
  .17 الصفحة

نوفمبر  23مؤرخ في  302- 16مرسوم تنفيذي رقم  -101
2016.  

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .،  حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .18 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع بيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالط  الرقم 
نوفمبر  23مؤرخ في  303- 16مرسوم تنفيذي رقم  -102

2016.  
 70الجريدة الرسمية عدد  -  .، حسب آل قطاع2016يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  -

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .4الصفحة 

نوفمبر  23مؤرخ في  304- 16نفيذي رقم مرسوم ت -103
2016.  

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .وزارة الثقافة يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير -
، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 

  .4الصفحة 
ديسمبر  13مؤرخ في  321-16مرسوم تنفيذي رقم  -104

2016.  
قواعد بيانات المرآز الوطني للسجل  يات إلىيحدد آيفيات ولوج الديوان الوطني لإلحصائ -

  .التجاري وإجراءات تطبيقه
 73الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 
  .7الصفحة 

ديسمبر  14مؤرخ في  325-16مرسوم تنفيذي رقم  -105
2016.  

 74سمية عدد الجريدة الر -  .حسب آل قطاع 2016 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة -
، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 

  .36 الصفحة
ديسمبر  14مؤرخ في  326-16مرسوم تنفيذي رقم  -106

2016.  
 74الجريدة الرسمية عدد  -  .الثقافة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -

، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 
  .37 الصفحة

ر ديسمب 14مؤرخ في  327-16مرسوم تنفيذي رقم  -107
2016.  

 74الجريدة الرسمية عدد  -  .االتصال يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 

  .37 الصفحة
ديسمبر  28مؤرخ في  341-16مرسوم تنفيذي رقم  -108

2016.  
 78الجريدة الرسمية عدد  -  .األول يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير -

، 2016ديسمبر  31خة في مؤر
  .7الصفحة 

ديسمبر  28مؤرخ في  342-16مرسوم تنفيذي رقم  -109
2016.  

 78الجريدة الرسمية عدد  -  .العدل يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .9الصفحة 
ديسمبر  28مؤرخ في  343-16مرسوم تنفيذي رقم  -110

2016.  
 78الجريدة الرسمية عدد  -  .التربية الوطنية اعتماد في ميزانية تسيير وزارة يتضمن نقل -

، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 
  .10الصفحة 

ديسمبر  28مؤرخ في  344-16مرسوم تنفيذي رقم  -111
2016.  

 78ية عدد الجريدة الرسم -  .التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة -
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
لألسالك المشترآة في المؤسسات واإلدارات  يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين -  .2015أآتوبر  19 مؤرخ فيقرار وزاري مشترك  -112

  .العامة لالستشراف العمومية بعنوان اإلدارة المرآزية للمديرية
مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  13في 
40.  

السيارات والحجاب، بعنوان اإلدارة  يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي -  .2015ر أآتوب 19قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -113
  .لالستشراف المرآزية للمديرية العامة

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
40.  

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .المالية ارةيتضمن إحداث نشرة رسمية لوز -  .2016مارس  10في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -114
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .17الصفحة 
 23الجريدة الرسمية عدد  -  .للخزينة يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية -  .2016أبريل  07مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -115

، 2016أبريل  13مؤرخة في 
  .14الصفحة 

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016ايو م 03في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -116
  .العامة لالستشراف الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية

 51الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  31مؤرخة في 

  .31الصفحة 
الذي يحدد عدد  2014سبتمبر سنة  30دل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في يع -  .2016مايو  23في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -117

  .المنتمين لألسالك الخاصة باإلدارة الجبائية المناصب العليا للموظفين
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .11 الصفحة

الذي يحدد تعداد  2010أبريل سنة  13رار الوزاري المشترك المؤرخ في يعدل ويتمم الق -  .2016مايو  30في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -118
وتصنيفها ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل

الخدمات بعنوان المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري للمديرية  الصيانة أو
  .لألمالك الوطنية العامة

 40رسمية عدد الجريدة ال -
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .8الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2011سبتمبر سنة  13يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يونيو  27في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -119
العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها ومدة

  .المدرسة الوطنية للضرائب مات بعنوانالصيانة أو الخد

 46الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  03مؤرخة في 

  .28الصفحة 
 54الجريدة الرسمية عدد  -  .المؤسسة يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في -  .2016يوليو  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -120

، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 
  .10 الصفحة

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .االلتحاق بالمناصب العليا التابعة لها يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للخزينة وشروط -  .2016غشت  14مؤرخ في مشترك  قرار وزاري -121
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .15 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
الذي يحدد تعداد  2009سبتمبر سنة  3يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016غشت  15قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -122

ان العاملين في نشاطات الحفظ أو العقد الخاص باألعو مناصب الشغل وتصنيفها ومدة
  .اإلدارة المرآزية للمديرية العامة للميزانية الصيانة أو الخدمات بعنوان

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .14 الصفحة
، المتعلقتين 2016المالية لسنة  قانون من 51و 2يحدد آيفيات تطبيق أحكام المادتين  -  .2016نوفمبر  28مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -123

األرباح الموافقة لإلعفاءات أو التخفيضات  % من حصة30بإلزامية إعادة استثمار نسبة 
  .اإلستثمار الضريبية المنوحة في إطار أنظمة دعم

 71الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 

  .30 الصفحة
المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس  قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي يحدد -  .2015ديسمبر  05مؤرخ في قرار  -124

بالرتب المنتمية لألسالك الخاصة بالمفتشية العامة  االختبارات واالمتحانات المهنية لاللتحاق
  .للمالية

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
41.  

والتصريح باالآتتاب ورسالة التعهد  يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح -  .2015يسمبر د 19مؤرخ في قرار  -125
  .والتصريح بالمناول

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  16مؤرخة في 

  .15الصفحة 
تصاديين الممنوعين من المشارآة االق يحدد آيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين -  .2015ديسمبر  19مؤرخ في قرار  -126

  .في الصفقات العمومية
 17الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  16مؤرخة في 
  35الصفحة 

 17الجريدة الرسمية عدد  -  .العمومية يحدد آيفيات اإلقصاء من المشارآة في الصفقات -  .2015ديسمبر  19مؤرخ في قرار  -127
، 2016مارس  16مؤرخة في 

  36الصفحة 
 17الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة المالية يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016يناير  12مؤرخ في قرار  -128

، 2016مارس  16مؤرخة في 
  .38الصفحة 

نصف الذهب والفضة والبالتين الخام  يحدد آيفيات االعتماد لممارسة نشاط استيراد -  .2016فبراير  04مؤرخ في قرار  -129
  .الثمينة وتأهيلها المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
20.  

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .للتأمين يتضمن سحب اعتماد سمسار -  .2016فبراير  15في  مؤرخقرار  -130
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .20الصفحة 
المسؤولية المحدودة "جعبوب آورتاج  يتضمن اعتماد الشرآة ذات الشخص الوحيد وذات -  .2016فبراير  15في  مؤرخار قر -131

  بصفتها شرآة سمسرة للتأمين". "DJABOUB COURTAGE EN ASSURANCES" " أون أسورانس
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  19مؤرخة في 
  .20الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
لدولة في شرق الوالية ومديريات أمالك ا يعين مديرية أمالك الدولة في وسط الوالية -  .2016فبراير  18في  مؤرخقرار  -132

  .اختصاصها اإلقليمي ومديريات أمالك الدولة في غرب الوالية ويحدد
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .االحتياطية يتضمن آيفيات تنفيذ إجراء االلتزامات -  .2016فبراير  20في مؤرخ قرار  -133
، 2016سبتمبر  07في  مؤرخة
  .13 الصفحة

لألشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل  يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن -  .2016مارس  21في  مؤرخقرار  -134
  .للبضائع

 41الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .19الصفحة 
العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو  والكيفيات التي تصدر الخزينة يحدد الشروط -  .2016مارس  28مؤرخ في قرار  -135

  .االقتصادي
 20الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  30مؤرخة في 
  .33الصفحة 

إلجراء المصالحة وآذا نسب اإلعفاء  يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين -  .2016أبريل  11قرار مؤرخ في  -136
  .الجزئية

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  14الصفحة 
مستوى السوق الجزائرية للتأمين  يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على -  .2016أبريل  25في مؤرخ قرار  -137

  .المسلمة للسماسرة األجانب في إعادة التأمين
 53الجريدة الرسمية عدد  -

 ،2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .18 الصفحة

المختصة إزاء أسالك موظفي اإلدارة  يتضمن تجديد اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء -  .2016مايو  02مؤرخ في قرار  -138
  .للمحاسبة المرآزية للمديرية العامة

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .23 الصفحة
الذي يحدد الشروط والكيفيات التي  2016مارس سنة  28ل ويتمم القرار المؤرخ في يعد -  .2016مايو  03في  مؤرخقرار  -139

  .العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو االقتصادي تصدر الخزينة
 27الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  04مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 66الجريدة الرسمية عدد  -  .و/أو إعادة التأمين مقننة لشرآات التأمينيتعلق بتمثيل االلتزامات ال -  .2016مايو  14مؤرخ في قرار  -140
، 2016نوفمبر  09مؤرخة في 

  .26 الصفحة
مستوى السوق الجزائرية للتأمين  يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على -  .2016مايو  15مؤرخ في قرار  -141

  .التأمين المسلمة للسماسرة األجانب في إعادة
 66يدة الرسمية عدد الجر -

، 2016نوفمبر  09مؤرخة في 
  .27 الصفحة



 
 
 

  36 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 66الجريدة الرسمية عدد  -  .التربية والثقافة " يتضمن اعتماد "تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال -  .2016مايو  16مؤرخ في قرار  -142

، 2016نوفمبر  09مؤرخة في 
  .28 الصفحة

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .للخزينة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016مايو  16في  مؤرخقرار  -143
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  .16الصفحة 
 36الجريدة الرسمية عدد  -  .المالياالستعالم  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى رئيس خلية معالجة -  .2016يونيو  01في  مؤرخقرار  -144

، 2016يونيو  19مؤرخة في 
  .21الصفحة 

ح ألعضاء لجان الطعن للضرائب يمن يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشارآة الذي -  .2016يونيو  20مؤرخ في قرار  -145
  .األعمال المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .25 الصفحة
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .والسياسات يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للتقدير -  .2016يونيو  22مؤرخ في قرار  -146

، 2016غشت  14ؤرخة في م
  .18الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .للميزانية يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016يونيو  22مؤرخ في قرار  -147
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 47جريدة الرسمية عدد ال -  .للخزينة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -148

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .للضرائب يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -149
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .للمحاسبة العام يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -150

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .االقتصادية والمالية الخارجية يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام للعالقات -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -151
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .20الصفحة 
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 47دة الرسمية عدد الجري -  .للجمارك يتضمن تفويض اإلمضاء إلى المدير العام -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -152

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .لإلستشراف يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير العام -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -153
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .البشرية ارديتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير المو -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -154

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .للخزينة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مديرة الوآالة القضائية -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -155
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .والمالية بالمديرية العامة للميزانية من تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائليتض -  .2016يونيو  22مؤرخ في قرار  -156

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .22الصفحة 

المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -157
  .اسبةللمح

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .23الصفحة 
والمالية بالمديرية العامة لألمالك  يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -158

  .الوطنية
 47الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .23الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .والمالية بالمديرية العامة للضرائب يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل -  .2016يونيو  22في مؤرخ قرار  -159
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .24الصفحة 
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .ركبالمديرية العامة للجما يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -160

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .بالمديرية العامة للجمارك يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الوسائل المالية -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -161
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .25الصفحة 
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 47الجريدة الرسمية عدد  -  .المفتشية العامة للمالية يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير إدارة الوسائل في -  .2016يونيو  22قرار مؤرخ في  -162

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .25الصفحة 

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين -  قرارات) 05(   .2016يونيو  22قرارات مؤرخة في  - 167
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .والمنشآت القاعدية اإلمضاء إلى مدير عمليات الميزانيةيتضمن تفويض  -  .2016يوليو  10قرار مؤرخ في  - 168

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 48الجريدة الرسمية عدد  -  .والوسائل يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير الصيانة -  .2016يوليو  14مؤرخ في قرار  - 169
، 2016غشت  17مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 48الجريدة الرسمية عدد  -  .بالمديرية العامة للمحاسبة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير المستخدمين -  .2016يوليو  14مؤرخ في قرار  - 170

، 2016غشت  17مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .توزيعهاالخاصة، وآيفيات  يحدد نسب فائدة القرض أو التأخر والحسومات -  .2016غشت  03قرار مؤرخ في  - 171
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .24 الصفحة
 21-84من القانون رقم  156المادة  يحدد قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق -  .2016غشت  07مؤرخ في قرار  - 172

  .1985والمتضمن قانون المالية لسنة  1984ديسمبر سنة  24المؤرخ في 
 48سمية عدد الجريدة الر -

، 2016غشت  17مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .االستعالم المالي يتضمن تفويض اإلمضاء إلى رئيس خلية معالجة -  .2016غشت  23قرار مؤرخ في  - 173
، 2016غشت  31مؤرخة في 

  .32الصفحة 
لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك  بقات واالمتحانات المهنيةيحدد إطار تنظيم المسا -  .2016سبتمبر  11مؤرخ في قرار  - 174

  .العقاري ومسح األراضي الخاصة باإلدارة المكلفة بأمالك الدولة والحفظ
 62الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 
  .19 الصفحة

 22الجريدة الرسمية عدد  -  .2016لسنة قسيمة السيارات  تسديديتعلق بآجال  -  .2016أبريل  02مقرر مؤرخ في  - 175
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .18الصفحة 
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المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة  يتعلق بتعريف قواعد تحديد األسعار المطبقة على -  .2016مايو  22مقرر مؤرخ في  - 176

  .والبالتين
 31الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  25مؤرخة في 
  .16الصفحة 

 37الجريدة الرسمية عدد  -  .2016ت لسنة قسيمة السياراتسديد  بتمديد آجاليتعلق  -  .2016يونيو  04مقرر مؤرخ في  - 177
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .16الصفحة 
 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إلغاء مكتب للجمارك -  .2016يونيو  21مقرر مؤرخ في  - 178

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .32الصفحة 
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ؤرخة م 1الجريدة الرسمية عدد  -  .2015 سبتمبر سنة 30الوضعية الشهرية في  -  .2015سبتمبر  30 مؤرخ فيإعالن  -1

، الصفحة 2016يناير  06في 
24.  

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .2015 أآتوبر سنة 31الوضعية الشهرية في  -  .2015أآتوبر  31إعالن مؤرخ في  -2
، الصفحة 2016يناير  06في 
25.  

مؤرخة  1سمية عدد الجريدة الر -  .2015نوفمبر سنة  30الوضعية الشهرية في  -  .2015نوفمبر  30في  مؤرخ إعالن -3
، الصفحة 2016يناير  06في 
25.  

 28الجريدة الرسمية عدد  -  .2015ديسمبر سنة  31الوضعية الشهرية في  -  .2015ديسمبر  31في  إعالن -4
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .48الصفحة 
 .2016يناير  31في  مؤرخ إعالن -5

  
 30دة الرسمية عدد الجري -  .2016يناير سنة  31الوضعية الشهرية في  -

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .25الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -   .2016فبراير سنة  29الوضعية الشهرية في  -  .2016فبراير  29في  مؤرخ إعالن -6
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 .2016مارس  31في  مؤرخ إعالن -7

  
 30الجريدة الرسمية عدد  -  .2016مارس سنة  31الوضعية الشهرية في  -

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 44الجريدة الرسمية عدد  -  .2016 أبريل سنة 30الوضعية الشهرية في  -  .2016أبريل  30في  مؤرخ إعالن -8
، 2016يوليو  27مؤرخة في 

  .31الصفحة 
 44الجريدة الرسمية عدد  -  .2016سنة مايو  31الوضعية الشهرية في  -  .2016مايو  31في  مؤرخإعالن  -9

، 2016يوليو  27مؤرخة في 
  .31الصفحة 

 50الجريدة الرسمية عدد  -  .2016يونيو سنة  30الوضعية الشهرية في  -  .2016يونيو  30إعالن مؤرخ في  -10
، 2016غشت  28مؤرخة في 

  .68الصفحة 
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 56الجريدة الرسمية عدد  -  .2016يوليو سنة  31الوضعية الشهرية في  -  .2016يوليو  31إعالن مؤرخ في  -11

، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 
  .32 الصفحة

 55الجريدة الرسمية عدد  -  .2016 غشت سنة 31الوضعية الشهرية في  -  .2016غشت  31إعالن مؤرخ في  -12
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .24 الصفحة
 68الجريدة الرسمية عدد  -  .2016سبتمبر سنة  30الوضعية الشهرية في  -  .2016سبتمبر  30إعالن مؤرخ في  -13

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  32 الصفحة

 78الجريدة الرسمية عدد  -  .2016 أآتوبر سنة 31الوضعية الشهرية في  -  .2016أآتوبر  31إعالن مؤرخ في  -14
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .21 الصفحة
 78الجريدة الرسمية عدد  -  .2016نوفمبر سنة  30الوضعية الشهرية في  -  .2016نوفمبر  30إعالن مؤرخ في -15

، 2016ديسمبر  31ي مؤرخة ف
  .22 الصفحة

 28الجريدة الرسمية عدد  -  .المعتمدة في الجزائر يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية -  .2016يناير  03مؤرخ في  01-16مقرر رقم  -16
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .47الصفحة 

والمتعلق بالقواعد  2007فبراير سنة  3المؤرخ في  01-07نظام رقم يعدل ويتمم ال -  .2016مارس  06مؤرخ في  01-16نظام رقم  -17
  .الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة المطبقة على المعامالت

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  16مؤرخة في 

  .39الصفحة 
النقدية و/أو األدوات القابلة للتداول  وتصدير األوراقيحدد سقف التصريح باستيراد  -  .2016أبريل  21في مؤرخ  02-16رقم نظام  -18

  .بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين المحررة بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل
 25الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  26مؤرخة في 
  .39الصفحة 

والمتعلق بعمليات خصم  2015فبراير سنة  19المؤرخ في  01-15يتمم النظام رقم  -  .2016يوليو  28في مؤرخ  03-16نظام رقم  -19
خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات  السندات العمومية وإعادة

  .المالية

 56الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 

  .30 الصفحة
والمتعلق بالقواعد  2007فبراير سنة  3المؤرخ في  01-07مم النظام رقم يعدل ويت -  .2016نوفمبر  17مؤرخ في  04-16نظام رقم  -20

  .الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة المطبقة على المعامالت
 72الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .39 الصفحة
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للبحث عن  1999مايو سنة  30ي ف بالعقد المؤرخ 4يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -  .2016يناير  13مؤرخ في  09-16مرسوم رئاسي رقم  -1
د) المبرم بمدينة 403األآبر" (الكتلة :  المحروقات واستغاللها في المساحة المسماة "زمول

و شرآة الوطنية سوناطراك، شرآة ذات أسهم  بين الشرآة 2015يوليو سنة  8الجزائر في 
  "إني ألجيريا إآسبلوريشن ب.ف".

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
  .3، الصفحة 2016يناير  17في 

يونيو  20في  مؤرخ 180-16مرسوم رئاسي رقم  -2
2016.  

للبحث عن  2012فبراير سنة  26في  بالعقد المؤرخ 1يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
 229أ و 226الكتلتان : () II إيسوان المحروقات واستغاللها في المساحة المسماة "عرق

بين الوآالة الوطنية لتثمين موارد  2016فبراير سنة  7في  ) المبرم بمدينة الجزائر1ب
  .شرآة ذات أسهم المحروقات (ألنفط) والشرآة الوطنية سوناطراك،

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .11الصفحة 

يونيو  20في  مؤرخ 181-16مرسوم رئاسي رقم  -3
2016.  

للبحث عن  1992نوفمبر سنة  24في  بالعقد المؤرخ 9يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان :  المحروقات واستغاللها في المساحتين المسميين "أوالد

بين الشرآة الوطنية  2016 يناير سنة 7) المبرم بمدينة الجزائر في 405و 215
ل.ت.د" و "ب ت برتامينا  سوناطراك، شرآة ذات أسهم وشرآات "آونوآو فيليبس ألجيريا

  ب.ف".) ألجيريا إآسبلورازي برودآسي" و "تالسمان (ألجيريا

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .12الصفحة 

نوفمبر  02مؤرخ في  274- 16مرسوم رئاسي رقم  -4
2016.  

للبحث  2010يونيو سنة  30المؤرخة في  بالعقود 1يتضمن الموافقة على المالحق رقم  -
بين الوآالة  2016يونيو سنة  30الجزائر في  عن المحروقات واستغاللها المبرمة بمدينة

  .، شرآة ذات أسهم"سوناطراك"والشرآة الوطنية  )الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .10 الصفحة
نوفمبر  02مؤرخ في  275- 16مرسوم رئاسي رقم  -5

2016.  
للبحث عن  2002يوليو سنة  10في  بالعقد المؤرخ 5الموافقة على الملحق رقم يتضمن  -

ج  351رقان شمال) (الكتلتان: ( ) المحروقات وتقديرها واستغاللها في المساحة المسماة
 بين الشرآة الوطنية 2016أبريل سنة  13ج) المبرم بمدينة الجزائر في  352و

س.أ" و"إديسون  سوناطراك، شرآة ذات أسهم، وشرآات "ريبصول إآسبلوراثيون أرخليا
  أنترنسيونال" و"دي أ دوتش أردوال أج".

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .10 الصفحة

نوفمبر  02مؤرخ في  276- 16مرسوم رئاسي رقم  -6
2016.  

للبحث عن  1999مايو سنة  30في  بالعقد المؤرخ 5يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
د) المبرم بمدينة  403األآبر" (الكتلة:  المحروقات واستغاللها في المساحة المسماة "زمول

الوطنية سوناطراك، شرآة ذات أسهم، وشرآة  بين الشرآة 2016يوليو سنة  4الجزائر في 
  ف". ."إني ألجيريا إآسبلوريشن ب

 65عدد الجريدة الرسمية  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .11 الصفحة

نوفمبر  02مؤرخ في  277- 16مرسوم رئاسي رقم  -7
2016.  

للبحث عن  1995مايو سنة  13في  بالعقد المؤرخ 6يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -
أ) المبرم بمدينة  403األآبر" (الكتلة:  المحروقات واستغاللها في المساحة المسماة "زمول

الوطنية سوناطراك، شرآة ذات أسهم، وشرآة  بين الشرآة 2016يوليو سنة  4لجزائر في ا
  ف". ."إني ألجيريا إآسبلوريشن ب

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .12 الصفحة
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للبحث عن  1989يونيو سنة  24في  بالعقد المؤرخ 13يتضمن الموافقة على الملحق رقم  -  .2016نوفمبر  02مؤرخ في  278-16مرسوم رئاسي رقم  -8

أ) و"سيف  401غورد اللوح" (الكتلة: " المساحتين المسميين المحروقات السائلة واستغاللها في
بين الشرآة الوطنية  2016يوليو سنة  4في  أ) المبرم بمدينة الجزائر 402فاطمة" (الكتلة: 

بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إآسبلوريشن) ب  BHP " سوناطراك، شرآة ذات أسهم، وشرآات
  يشن ب. ف".إآسبلور .ت .ي .ل .د " و"إني ألجيريا

مؤرخة  65الجريدة الرسمية عدد  -
 ، الصفحة2016نوفمبر  06في 
13.  

فبراير  01مؤرخ في  52-16مرسوم تنفيذي رقم  -9
2016.  

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -  .الكهرباء يحدد القواعد التقنية إلنتاج -
، الصفحة 2016فبراير  07في 

4.  
فبراير  01 مؤرخ في 53-16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
المتعلقة بإنجاز خط آهربائي ذي الضغط العالي  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

  .والعالي جدا في والية بسكرة
مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  07في 
8.  

فبراير  14مؤرخ في  64-16مرسوم تنفيذي رقم  -11
2016.  

والمتعلق  2008سبتمبر سنة  20المؤرخ في  290- 08لتنفيذي رقم يتمم المرسوم ا -
وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل  بتعريفة استعمال منشآت التخزين

  .المنتجات البترولية

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
17.  

 فبراير 22مؤرخ في  69-16مرسوم تنفيذي رقم  -12
2016.  

 10الجريدة الرسمية عدد  -  .مهامها وتنظيمها وعملها يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .16 الصفحة
فبراير  22مؤرخ في  70-16مرسوم تنفيذي رقم  -13

2016.  
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .المتجددة يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات -

، 2016فبراير  22مؤرخة في 
  .17 الصفحة

أبريل  06مؤرخ في  121-16مرسوم تنفيذي رقم  -14
2016.  

الذي  2015ديسمبر سنة  13في  المؤرخ 319-15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي عنوانه "الصندوق  302- 131حساب التخصيص الخاص رقم  يحدد آيفيات تسيير

  والطاقات المتجددة والمشترآة". قةالوطني للتحكم في الطا

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .7الصفحة 
أبريل  06مؤرخ في  123- 16مرسوم تنفيذي رقم  -15

2016.  
المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات  ل الموادالمواد ومنشآتها الملحقة لنق
  قسنطينة) والعلمة (والية سطيف). الوقود بالخروب (والية

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مايو  02مؤرخ في  138-16مرسوم تنفيذي رقم  -16

2016.  
الذي يحدد  2010مارس سنة  17المؤرخ في  95- 10يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات األخرى الضرورية لتلبية طلبات  القواعد االقتصادية
  .بالكهرباء والغاز تموين الزبائن

 28الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مايو  05في  مؤرخ 143-16مرسوم تنفيذي رقم  -17

2016.  
المتعلقة بإنجاز منشآت الغاز الطبيعي ذات  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

  .الضغط العالي في عدة واليات
 29الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  11مؤرخة في 
  .13الصفحة 
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يونيو  02في  مؤرخ 164-16مرسوم تنفيذي رقم  -18

2016.  
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .وتنظيمها وسيرها يتضمن إنشاء مديريات والئية للطاقة ومهامها -

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .14الصفحة 

يونيو  06في  مؤرخ 165-16مرسوم تنفيذي رقم  -19
2016.  

المتعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -
مرآب فصل غاز البترول المميع بأرزيو (والية  البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط

  المميع بالتجزئة بسيدي رزين (والية الجزائر). از البترولوهران) بمرآز تخزين وتوزيع غ

 35الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  12مؤرخة في 

  .18الصفحة 
يوليو  11في  مؤرخ 200-16مرسوم تنفيذي رقم  -20

2016.  
المحروقات (ألنفط) سندين منجميين لنشاطات  يتضمن منح الوآالة الوطنية لتثمين موارد -

  .و استغالل المحروقاتالبحث و/أ
 43الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  17مؤرخة في 
  .5الصفحة 

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -  .وتصنيفها يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة -  .2015نوفمبر  25مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -21
، الصفحة 2016فبراير  07في 
24.  

الذي يحدد  2013أآتوبر سنة  20يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  29مؤرخ في ري مشترك قرار وزا -22
الذي عنوانه 'الصندوق  302-137التخصيص الخاص رقم  آيفيات متابعة وتقييم حساب

  والتوزيع العمومي للغاز". الوطني لدعم االستثمار للكهربة

مؤرخة  7د الجريدة الرسمية عد -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
26.  

 71الجريدة الرسمية عدد  -  .للتحكم في الطاقة يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشترآة بين القطاعات -  .2016يونيو  26مؤرخ في قرار  -23
، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 

  .31 الصفحة
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 37الجريدة الرسمية عدد  -  .والمتعلق بالتقييس 2004يونيو سنة  23خ في المؤر 04- 04يعدل ويتمم القانون رقم  -  .2016يونيو  19في  مؤرخ 04- 16قانون رقم  -1

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .8الصفحة 

 46الجريدة الرسمية عدد  -  .يتعلق بترقية االستثمار -  .2016غشت  03مؤرخ في  09- 16قانون رقم  -2
، 2016غشت  03مؤرخة في 

  .18الصفحة 
يونيو  20في  خمؤر 182- 16مرسوم رئاسي رقم  -3

2016.  
 2011فبراير سنة  16في  المؤرخ 85-11يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم  -

  .الجزائر المسماة "منال ش.ذ.أ" وسيرها والمتضمن تنظيم شرآة مناجم
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 أبريل 06مؤرخ في  122- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4
2016.  

البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة  يحدد آيفيات تطبيق اإلعفاء وتخفيض نسبة الفوائد -
  .لبعض الفروع الصناعية

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .8الصفحة 
يونيو  02مؤرخ في  163- 16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
الذي عنوانه "الصندوق  124-302 خاص رقميحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص ال -

  االستثمار وترقية التنافسية الصناعية". الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم
 34الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .10الصفحة 

ديسمبر  13مؤرخ في  324-16مرسوم تنفيذي رقم  -6
2016.  

والمتعلق  2005ديسمبر سنة  6في  المؤرخ 464-05تنفيذي رقم يعدل ويتمم المرسوم ال -
  .وسيره بتنظيم التقييس

 73الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .10 الصفحة
ة الذي يحدد مدون 2001ديسمبر سنة  12يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -7

  .التنافسية الصناعية إيرادات ونفقات صندوق ترقية
مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  27في 
17.  

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .االستهالآي يحدد شروط وآيفيات العروض في مجال القرض -  .2015ديسمبر  31قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8
صفحة ، ال2016يناير  06في 
19.  

 27الجريدة الرسمية عدد  -  .العادي يتضمن اعتماد الالئحة الفنية المتعلقة باإلسمنت -  .2016يناير  07قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9
، 2016مايو  04مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 59الجريدة الرسمية عدد  -  .ة السكاآينيتضمن اعتماد الالئحة الفنية المتعلقة بصناع -  .2016يناير  31قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10

، 2016أآتوبر  09مؤرخة في 
  .22الصفحة 
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 40الجريدة الرسمية عدد  - .وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة له يحدد تصنيف الديوان الوطني للقياسة القانونية -  .2016مارس  10في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .17الصفحة 

والمراقبة التنظيمية الذين يمارسون  مين المرتبطين بنشاط المناجميتضمن تحويل المستخد -  .2016أبريل  05في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -12
  .المديريات الوالئية للصناعة والمناجم عملهم على مستوى المديريات الوالئية للطاقة إلى

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .15 الصفحة
 61الجريدة الرسمية عدد  -  .والمناجم في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات د تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة الصناعةيحد -  .2016سبتمبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -13

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .23 الصفحة

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -  .للتقييس يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني -  .2015نوفمبر  02قرار مؤرخ في  -14
، الصفحة 2016راير فب 07في 
23.  

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس  2014يونيو سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  02قرار مؤرخ في  -15
  .الوطني للقياسة القانونية إدارة الديوان

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
23.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2013أبريل سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015وفمبر ن 14قرار مؤرخ في  -16
  .المسماة "محضنة بسكرة" لمشتلة المؤسسات

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
24.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2013أبريل سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  14قرار مؤرخ في  -17
  .المسماة "محضنة سيدي بلعباس" لمشتلة المؤسسات

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
24.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  2013أبريل سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  14قرار مؤرخ في  -18
  المسماة "محضنة ميلة". ة المؤسساتلمشتل

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
24.  

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -  .للقياسة يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني -  .2015نوفمبر  23قرار مؤرخ في  -19
، الصفحة 2016فبراير  17في 
26.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2013أبريل سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  15قرار مؤرخ في  -20
  .التسهيل ببسكرة والمراقبة لمرآز

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .17الصفحة 
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والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2013أبريل سنة  7يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  15قرار مؤرخ في  -21

  .التسهيل بسيدي بلعباس والمراقبة لمرآز
 16رسمية عدد الجريدة ال -

، 2016مارس  13مؤرخة في 
  .17الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2015يناير سنة  29يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  15قرار مؤرخ في  -22
  .التسهيل لتيبازة والمراقبة لمرآز

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .17الصفحة 
 13الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة الصناعة والمناجم يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016يناير  26مؤرخ في  قرار -23

، 2016مارس  02مؤرخة في 
  .35الصفحة 

دارة والمتضمن تعيين أعضاء مجلس اإل 2014يناير سنة  13يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016فبراير  01في  مؤرخقرار  -24
  .لتطوير االستثمار للوآالة الوطنية

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 10الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل ببرج بوعريريج يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016فبراير  07قرار مؤرخ في  -25

، 2016فبراير  22مؤرخة في 
  .18 صفحةال

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2015يعدل القرار المؤرخ في أول يوليو سنة  -  .2016فبراير  23قرار مؤرخ في  -26
  .الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمراقبة للوآالة

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة أدرار". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -27

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة أم البواقي". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -28
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .11الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة باتنة". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -29

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة بسكرة". تضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسساتي -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -30
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .11الصفحة 
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 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة بشار". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -31

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة البويرة". ضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسساتيت -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -32
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .12الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة تيارت". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -33

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة سيدي بلعباس". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -34
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .12الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة عنابة". مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات يتضمن تعيين أعضاء -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -35

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة ورقلة". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -36
، 2016و ماي 18مؤرخة في 

  .12الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة البيض". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -37

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .13الصفحة 

المسماة "محضنة برج  مؤسساتيتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة ال -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -38
  بوعريريج".

 30الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة خنشلة". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -39

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .13الصفحة 

 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة ميلة". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -40
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .13الصفحة 
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 30الجريدة الرسمية عدد  -  المسماة "محضنة غرداية". يتضمن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمشتلة المؤسسات -  .2016أبريل  14في  مؤرخقرار  -41

، 2016مايو  18مؤرخة في 
  .13الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014أبريل سنة  20يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016أبريل  14قرار مؤرخ في  -42
  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صندوق ضمان القروض

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .25 الصفحة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  مة اإلسمية ألعضاء اللجنة القطاعيةيحدد القائ -  .2016أبريل  20مؤرخ في قرار  -43

  .في وزارة الصناعة والمناجم
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 
  .25 الصفحة

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .رالتسهيل بأدرا يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -44
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل باألغواط يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -45

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل ببسكرة ضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآزيت -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -46
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل ببشار يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -47

، 2016يو يون 29مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالجلفة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -48
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بسيدي بلعباس يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -49

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالبيض يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -50
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .21الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .ليزيالتسهيل بإي يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -51

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بتندوف يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -52
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .22الصفحة 
 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بخنشلة تضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآزي -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -53

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بغرداية يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  14في  مؤرخقرار  -54
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 40الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بباتنة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -55

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 40الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالبويرة آزيتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمر -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -56
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 40الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بورقلة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -57

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 40الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل ببومرداس يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -58
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .21الصفحة 
 40د الجريدة الرسمية عد -  .التسهيل بالوادي يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -59

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 40الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بميلة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016مايو  28في  مؤرخقرار  -60
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .22الصفحة 
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  االسمية  القائمة  يحدد  الذي  2014  سنة  يونيو 10  في  المؤرخ  القرار  يعّدل -    2016  سنة  يونيو  11 في  مؤّرخ  قرار61

  القانونية.  للقياسة  الوطني  الديوان  إدارة  مجلس  ألعضاء
 76الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 
  .14الصفحة 

   2016  سنة  يونيو  15   في  مؤّرخ  قرار62
  

ّدل  - رار   يع ؤرخ   الق ي   الم ارس   5   ف نة   م ذي   2015  س دد   ال ة   يح   االسمية   القائم
  للملكية الصناعية.  الجزائري  الوطني  المعهد  إدارة  مجلس  ألعضاء

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  .15الصفحة 
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالشلف يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -63

، 2016يوليو  17مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بأم البواقي يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -64
، 2016يوليو  17مؤرخة في 

  .11الصفحة 
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .ةالتسهيل ببجاي تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآزيتضمن  -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -65

، 2016يوليو  17مؤرخة في 
  .11الصفحة 

 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالبليدة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -66
، 2016يوليو  17مؤرخة في 

  .12الصفحة 
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بجيجل تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآزيتضمن  -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -67

، 2016يوليو  17مؤرخة في 
  .12الصفحة 

 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بسوق أهراس يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآز -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -68
، 2016يوليو  17 مؤرخة في

  .12الصفحة 
 43الجريدة الرسمية عدد  -  .التسهيل بالنعامة تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمرآزيتضمن  -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار  -69

، 2016يوليو  17مؤرخة في 
  .13الصفحة 

  الصغيرة  المؤسسات  لفائدة  الوطنية لالبتكار  الجائزة  جنةل  أعضاء  تعيين  يتضّمن -    2016  سنة  سبتمبر  26  في  مؤّرخ  قرار -70
  والمتوسطة.

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  .15الصفحة 
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فبراير  16مؤرخ في  65-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
2016.  

والمتضمن  2001فبراير سنة  12في  المؤرخ 50-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
في األآياس عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل  المبستر والموضب تحديد أسعار الحليب

  .التوزيع

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
18.  

فبراير  16مؤرخ في  66-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

وآذا فئات األعوان االقتصاديين الملزمين  يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة -
  .بالتعامل بها

 10الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .3الصفحة 
مارس  01مؤرخ في  87-16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
الذي يحدد  2011مارس سنة  6في  المؤرخ 108- 11يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

تيراد وعند االستهالك وآذا هوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واالس السعر األقصى عند
  .والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض التوزيع بالجملة

 13الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  02مؤرخة في 

  .26الصفحة 
أبريل  25في  مؤرخ 136- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
رسمية لإلعالنات في النشرة ال يحدد آيفيات ومصاريف إدراج اإلشهارات القانونية -

  .القانونية
 27الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  04مؤرخة في 
  .4الصفحة 

نوفمبر  23مؤرخ في  299- 16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

الموجهة لمالمسة المواد الغذائية، وآذا  يحدد شروط وآيفيات استعمال األشياء واللوازم -
  .مستحضرات تنظيف هذه اللوازم

 69ة الرسمية عدد الجريد -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .12 الصفحة
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .متطلبات األمن األجهزة الغاز المحترق يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد -  .2016يناير  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .21الصفحة 

الذي يحدد تعداد  2011مارس سنة  28يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016مايو  16في  مؤرخترك قرار وزاري مش -7
ومدة العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها

  .المرآز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم الصيانة أو الخدمات، بعنوان

 41ية عدد الجريدة الرسم -
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .25الصفحة 
 70الجريدة الرسمية عدد  -  .الغذائية المعنية يحدد شروط وآيفيات وضع بيان "حالل" للمواد -  .2016يونيو  14مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -8

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .27 الصفحة

البيطرية أو المواد الصيدالنية النشيطة  يحدد قوائم وآذا الحدود القصوى لبقايا األدوية -  .2016يونيو  20مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -9
  .الحيواني المسموح بها في المواد الغذائية ذات األصل

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .15 الصفحة
 68الجريدة الرسمية عدد  -  .األمن ألدوات العناية باألطفال لنظام التقني الذي يحدد متطلباتيتضمن اعتماد ا -  .2016يوليو  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -10

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .17 الصفحة
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الذي عنوانه  302-084رقم  يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص -  .2016غشت  23في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -11

  .(الصندوق الخاص لترقية الصادرات)
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 
  .24 الصفحة

الذي عنوانه  302- 084رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016غشت  23في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -12
  .(الصندوق الخاص لترقية الصادرات)

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .26 الصفحة
اإلدارة المرآزية لوزارة التجارة  كيل لجنة الطعن المختصة بموظفييتضمن تجديد تش -  .2015نوفمبر  10مؤرخ في قرار  -13

  .الوطنية لترقية التجارة الخارجية والمرآز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوآالة
مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  06في 
21 .  

 20الجريدة الرسمية عدد  -  .العمومية لوزارة التجارة اللجنة القطاعية للصفقات يتضمن تعيين أعضاء -  .2016فبراير  18مؤرخ في قرار  -14
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .34الصفحة 
والمادة الدسمة الكلية في الحبوب ومنتجات  يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الخام  .2016مارس  01مؤرخ في قرار  -15

  .لالستخالص، إجباريا الالحبوب وأغذية الحيوانات بتقنية راند
 24الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .18الصفحة 

 38الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطني للسجل التجاري يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة المرآز -  .2016مارس  16في  مؤرخقرار  -16
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .7الصفحة 
 26الجريدة الرسمية عدد  -  .والمنتجات المماثلة لها إجباريا يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة -  .2016مارس  21في  مؤرخقرار  -17

، 2016أبريل  28مؤرخة في 
  .24الصفحة 

 33الجريدة الرسمية عدد  -  .وعية والرزمللمرآز الجزائري لمراقبة الن يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس التوجيه -  .2016أبريل  13في  مؤرخقرار  -18
، 2016يونيو  05مؤرخة في 

  .28الصفحة 
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .مجلس المنافسة يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة لدى -  .2016مايو  16في  مؤرخقرار  -19

، 2016يونيو  26مؤرخة في 
  .8الصفحة 

والتقنية للمرآز الجزائري لمراقبة النوعية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة العلمية -  .2016مايو  17قرار مؤرخ في  -20
  .والرزم

 71الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 

  .32 الصفحة
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المشترآة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة الوزارية -  .2016يونيو  20في مؤرخ قرار  -21

  .للتسجيل في السجل التجاري بالمهن والنشاطات المنظمة الخاضعة
 57الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 
  .27 الصفحة

والتخفيفات العشرية من أجل الفحص  يجعل منهج تحضير العينات والمحلول األم -  .2016غشت  25مؤرخ في قرار  -22
والمنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد  الميكروبيولوجي للمواد غير منتوجات الحليب

  .البحري، إجباريا

 63الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  30مؤرخة في 

  .16 الصفحة
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية  2016فبراير سنة  18يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016سبتمبر  25مؤرخ في قرار  -23

  .لوزارة التجارة للصفقات العمومية
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .19 الصفحة

 73الجريدة الرسمية عدد  -  .لألغذية المعلبة إجباريا (pH) يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني -  .2016أآتوبر  31مؤرخ في قرار  -24
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .18 الصفحة
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 والمدينةوزارة السكن والعمران الـوزارة:-الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط  يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية -  .2016يناير  18مؤرخ في  14-16مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .االستداللية المرتبطة بها االلتحاق بهذه المناصب وآذا الزيادة
مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  27في 
10.  

فبراير  01مؤرخ في  55-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -  .القديمة يحدد شروط وآيفيات التدخل في األنسجة العمرانية -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
11.  

مايو  23في  مؤرخ 148-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .لبوعينان لجديدةيتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة ا -
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  .5الصفحة 
مايو  23في  مؤرخ 149-16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
 31الجريدة الرسمية عدد  -  .لبوغزول يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة -

، 2016مايو  25مؤرخة في 
  .6الصفحة 

مايو  23في  مؤرخ 150-16رقم  مرسوم تنفيذي -5
2016.  

 31الجريدة الرسمية عدد  -  .لحاسي مسعود يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة -
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  .7الصفحة 
غشت  11في مؤرخ  215- 16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
والمتضمن  2004بتمبر سنة س 5في  المؤرخ 275-04يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .لسيدي عبد اهللا إنشاء المدينة الجديدة
 47الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .7الصفحة 

غشت  11في مؤرخ  216- 16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

 47الجريدة الرسمية عدد  -  .لسيدي عبد اهللا يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .7الصفحة 
غشت  22في مؤرخ  224- 16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 51الجريدة الرسمية عدد  -  .ميدان البناء يحدد آيفيات دفع أتعاب االستشارة الفنية في -

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .5الصفحة 
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نوفمبر  02مؤرخ في  279- 16مرسوم تنفيذي رقم  -9

2016.  
الذي يحدد  2001أبريل سنة  23في  المؤرخ 105- 01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

المساآن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أي تمويالت  وط وآيفيات شراءشر
  .باإليجار . في إطار البيع،أخرى

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .17 الصفحة
نوفمبر  30مؤرخ في  310- 16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
العمومي اإليجاري الذي تسيره دواوين  نيحدد شروط نقل حق اإليجار المتعلق بالسك -

  .الترقية والتسيير العقاري وآيفياته
 70الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .20 الصفحة

ديسمبر  13مؤرخ في  323-16مرسوم تنفيذي رقم  -11
2016.  

الفات األحكام والعمران المؤهلين لمعاينة مخ يحدد قائمة األعوان التابعين إلدارة السكن -
  .آيفيات تعيينهم المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وآذا

 73الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مؤرخة  4الرسمية عدد الجريدة  -  .واألبحاث المتكاملة للبناء يتضمن التنظيم الداخلي للمرآز الوطني للدراسات -  .2015يوليو  14مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -12

، الصفحة 2016يناير  27في 
26.  

البيئة في حالة القيام بالخدمة لدى  يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لسلك مهندسي -  .2015أآتوبر  06مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -13
  .والمدينة وزارة السكن والعمران

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
فحة ، الص2016يناير  17في 
14.   

والمتعلق بحقوق البناء  1992سبتمبر سنة  13يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2015نوفمبر  18مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -14
  .األراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات المطبقة على

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  17في 
15 .  

التمويل المتعلق ببرامج السكن  يحدد آيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، -  .2016يناير  14في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -15
  .والثانوية العمومي والطرق والشبكات المختلفة األولية

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .19الصفحة 
المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات  يحدد آيفيات تسليم شهادات التأهيل والتصنيف -  .2016أبريل  17في  ؤرخمقرار وزاري مشترك  -16

الصفقات العمومية في ميدان البناء واألشغال  وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز
صالت السلكية الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للموا العمومية والموارد المائية واألشغال

  .والالسلكية

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .21الصفحة 

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .لشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين يحدد حاالت اإلنذار والسحب المؤقت أو النهائي -  .2016مايو  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -17
 ،2016يونيو  19مؤرخة في 

  .22الصفحة 
المتكاملة للبناء وشروط االلتحاق  يحدد تصنيف المرآز الوطني للدراسات واألبحاث -  .2016مايو  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -18

  .بالمناصب العليا التابعة له
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  19مؤرخة في 
  .24الصفحة 
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لخاصة للدولة التابعة لألمالك ا يحدد شروط وآيفيات التكفل باالمتياز على األراضي -  .2016يونيو  29مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -19

التجاري الممنوح قبل نشر المرسوم  الموجهة إلنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع
  .2015أآتوبر سنة  26المؤرخ في  281-15التنفيذي رقم 

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .27 الصفحة
بعنوان المصالح غير الممرآزة باإلدارة  دد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفييحدد ع -  .2016غشت  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -20

  .المكلفة بالسكن والعمران
 75الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 
  .18 الصفحة

 62الجريدة الرسمية عدد  -  .عموميال يتضمن آيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي -  .2016سبتمبر  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -21
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .29 الصفحة
 68الجريدة الرسمية عدد  - .والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران -  .2016سبتمبر  22مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -22

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .20 الصفحة

 78الجريدة الرسمية عدد  -  .والعمران والمدينة في مكاتب يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة السكن -  .2016أآتوبر  06مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -23
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .14 الصفحة
 2015والمواد للفصل الثاني من سنة  جوريتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لأل -  .2015أآتوبر  21مؤرخ في قرار  -24

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية  المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات
  .والري

مؤرخة  3الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  17في 
16 .  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015غشت سنة  4يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015ديسمبر  30مؤرخ في قرار  -25
  .الجزائر" وتسييره الوآالة الوطنية إلنجاز "جامع

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .34الصفحة 
 2015والمواد للفصل الثالث من سنة  يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور -  .2016يناير  11في  مؤرخقرار  -26

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية  مستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقاتال
  .والري

 30الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  18مؤرخة في 

  .14الصفحة 
ط على االستثمارات الموجودة بمحي يحدد الدفتر النموذجي الخاص باالرتفاقات المطبقة -  .2016يناير  12في  مؤرخقرار  -27

  .المدينة الجديدة لبوعينان
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  01مؤرخة في 
  .18الصفحة 

العمومية لوزارة السكن والعمران  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016فبراير  13مؤرخ في قرار  -28
  .والمدينة

 20الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  30مؤرخة في 

  .35صفحة ال
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 31الجريدة الرسمية عدد  -  .العقاريين المرقينيتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد  -  .2016فبراير  21في  مؤرخقرار  -29

، 2016مايو  25مؤرخة في 
  .17الصفحة 

الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية  2014مايو سنة  28 يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار  -30
  .المدينة الجديدة المشترآة لدراسة مخطط تهيئة

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  25ؤرخة في م

  .17الصفحة 
 2015والمواد للفصل الرابع من سنة  يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور  .2016مارس  27في  مؤرخقرار  -31

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية  المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات
  .والري

 31الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  25مؤرخة في 

  .18الصفحة 
 2016والمواد للفصل األول من سنة  يتضمن المصادقة على األرقام االستداللية لألجور -  .2016يوليو  02مؤرخ في قرار  -32

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية  المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات
  .والري

 73د الجريدة الرسمية عد -
، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 

  .22 الصفحة
االستداللية للتعريف بأصحاب األعمال  يحدد آيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة -  .2016يوليو  24في مؤرخ قرار  -33

  .وضعها المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان
 46الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  03مؤرخة في 
  .30الصفحة 

المسماة "التقنين الحراري -  C 3 4/2- يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية -  .2016يوليو  30في مؤرخ قرار  -34
  للبنايات"

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .26 الصفحة
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 و البيئةوزارة الموارد المائية الـوزارة:-الهيئـة 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
مارس  01مؤرخ في  88-16مرسوم تنفيذي رقم   -1

2016.  
 15الجريدة الرسمية عدد  -  .والبيئة يحدد صالحيات وزير الموارد المائية -

، 2016مارس  09مؤرخة في 
  .6الصفحة 

مارس  01مؤرخ في  89-16مرسوم تنفيذي رقم   -2
2016.  

 15الجريدة الرسمية عدد  -  .المائية والبيئة يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة الموارد -
، 2016مارس  09مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مارس  01مؤرخ في  90-16مرسوم تنفيذي رقم   -3

2016.  
 15الجريدة الرسمية عدد  -  .المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد -

، 2016مارس  09مؤرخة في 
  .23الصفحة 

يونيو  02مؤرخ في  162- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4
2016.  

الذي عنوانه "الصندوق  079-302 دد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقميح -
  الوطني للمياه"

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .9الصفحة 
يونيو  14في  مؤرخ 172-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
مياه الصالحة للشرب المتعلقة بالتزويد بال يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

محطة تحلية مياه البحر آاب جنات (والية  للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطالقا من
  بومرداس).

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .4الصفحة 
يونيو  14في  مؤرخ 173-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب  ةيتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي -

  ).بوعريريج انطالقا من سد تيشي حاف (والية بجاية بلديات والية سطيف ووالية برج
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  19مؤرخة في 
  .5الصفحة 

يونيو  14في  مؤرخ 174-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفالحي لسهل مليتا  عة العمومية للعمليةيتضمن التصريح بالمنف -
  .القذرة بالكرمة والية وهران، بواليتي وهران ومعسكر انطالقا من محطة تصفية المياه

 36الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .7الصفحة 
أآتوبر  10في مؤرخ  259- 16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 60الجريدة الرسمية عدد  -  .للمجاالت المحمية وآيفيات تنظيمها وسيرها يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الوالئية -

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .15 الصفحة

أآتوبر  31مؤرخ في  271- 16مرسوم تنفيذي رقم  -9
2016.  

ل للملك العمومي للمياه المعدنية االستعمال بمقاب يحدد آيفيات تطبيق اإلتاوة المستحقة على -
  .ومياه المنبع

 65الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 

  .14 الصفحة
أآتوبر  31مؤرخ في  272- 16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
المتعلقة بربط سد الدويرة بنظام تأمين تزويد  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

  .للشرب ر بالمياه الصالحةوالية الجزائ
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 
  .16 الصفحة
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  الـرسميـــةالجريدة  المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
ديسمبر  13مؤرخ في  322- 16مرسوم تنفيذي رقم 11

2016.  
المتعلقة بإنجاز تحويل المياه انطالقا من سد  يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -

  .تيبازة والية - فرع تيبازة  - آاف الدير 
 73الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  15مؤرخة في 
  .8الصفحة 

 70الجريدة الرسمية عدد  -  .الموارد المائية والبيئة يتضمن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة -  .2016يونيو  27ؤرخ في مقرار  -12
، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 

  .29 الصفحة
 61 الجريدة الرسمية عدد -  .للرقابة يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة -  .2016يوليو  23مؤرخ في قرار  -13

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .27 الصفحة

 
 
  

 وزارة الفالحة والتنمية الريفية و الصيد البحري الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع عــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراج  الرقم 

فبراير  24مؤرخ في  78-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
2016.  

الذي يحدد  2004يناير سنة  25في  المؤرخ 18-04يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .االستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه تنظيم المجلس الوطني

 12عدد  الجريدة الرسمية -
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .7الصفحة 
غشت  11في مؤرخ  217- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
الذي يحدد آيفيات  1995يونيو سنة  24المؤرخ في  173-95يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي عنوانه "الصندوق الوطني إلعانة  302-080الخاص رقم  تسيير حساب التخصيص
  المائيات". الحرفي وتربية الصيد البحري

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .8الصفحة 
سبتمبر  22في مؤرخ  242- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .والصيد البحري يحدد صالحيات وزير الفالحة والتنمية الريفية -

، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 
  .4الصفحة 

سبتمبر  22في مؤرخ  243- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4
2016.  

 56الجريدة الرسمية عدد  -  .والتنمية الريفية والصيد البحري يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة الفالحة -
، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 

  .8الصفحة 
سبتمبر  22في مؤرخ  244- 16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
 56الجريدة الرسمية عدد  -  .للغابات دارة المرآزية للمديرية العامةيحدد تنظيم اإل -

، 2016سبتمبر  25مؤرخة في 
  .20 الصفحة

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2015ديسمبر  29مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -6
  .الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وان المعهدالحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعن

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
18.  
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع راجعــهالطبيعـة القانـونيـة للنـص و م  الرقم 
بالفالحة في حالة القيام بالخدمة لدى  يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة -  .2016يناير  28مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -7

  .اإلدارة المكلفة بالشباب والرياضة
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  13مؤرخة في 
  .18 الصفحة

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016فبراير  07مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -8
العمومية ذات الطابع اإلداري، الواقعة  الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المؤسسات

  .يد البحريوالص تحت وصاية وزارة الفالحة والتنمية الريفية

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 23الجريدة الرسمية عدد  -  .لألبحاث الزراعية يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري -  .2016فبراير  07مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -9

، 2016أبريل  13مؤرخة في 
  .16الصفحة 

الصحراوية وشروط االلتحاق بالمناصب العليا  يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة  .2016مايو  22في مؤرخ ترك قرار وزاري مش -10
  .التابعة له

مؤرخة  55الجريدة الرسمية عدد 
 ، الصفحة2016سبتمبر  21في 
11.  

الذي عنوانه  302-048رقم  تخصيص الخاصيحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب ال -  .2016مايو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11
  الزراعية". "تعويض األمالك المخصصة للصندوق الوطني للثورة

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .27الصفحة 
ذي عنوانه ال 302-048رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016مايو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12

  الزراعية ". "تعويض األمالك المخصصة للصندوق الوطني للثورة
 39الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .28الصفحة 

 72دد الجريدة الرسمية ع -  .في مصالح ومكاتب يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للمصالح الفالحية -  .2016سبتمبر  25مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -13
، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 

  .35 الصفحة
والعالمات واأللوان المستعملة في عالمات  يحدد المميزات التقنية واإلشارات والتسجيالت -  .2016أآتوبر  31مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -14

  .الفالحية أو ذات األصل الفالحي تسميات المنشأ واألسماء الجغرافية للمنتجات
 72رسمية عدد الجريدة ال -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .35 الصفحة

الرتب المنتمية لألسالك الخاصة بإدارة  يحدد آيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض -  .2015غشت  09مؤرخ في قرار  -15
  .برامجه الغابات، ومدته ومحتوى

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
19.  

والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد  2014يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة  -  .2015سبتمبر  21مؤرخ في رار ق -16
  .ذات االستعمال الفالحي الصحة النباتية

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
23.  



 
 
 

  62 

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2013مايو سنة  21يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015سبتمبر  23مؤرخ في قرار  -17

  .لحبوبل الديوان الجزائري المهني
مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016يناير  27في 
23.  

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -  .المدرسة الوطنية للغابات يتضمن إنشاء لجنة الخدمات االجتماعية على مستوى -  .2015أآتوبر  08مؤرخ في قرار  -18
، الصفحة 2016يناير  27في 
23.  

الغابية الوطنية الموجهة إلنتاج  يتضمن تصنيف المجموعات حامالت البذور في األمالك -  .2015ر ديسمب 08مؤرخ في قرار  -19
  .الشتائل والبذور الغابية

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
23.  

 23الجريدة الرسمية عدد  -  .المرجان يحدد شروط وآيفيات إعداد برنامج استغالل -  .2016يناير  13مؤرخ في قرار  -20
، 2016أبريل  13مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 23الجريدة الرسمية عدد  -  .المرجان يحدد آيفيات فتح مساحات استغالل -  .2016يناير  13مؤرخ في قرار  -21

، 2016أبريل  13مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 23الجريدة الرسمية عدد  -  .المرجان ستغالليحدد عناصر سجل الغوص ومحتواه ال -  .2016يناير  13مؤرخ في قرار  -22
، 2016أبريل  13مؤرخة في 

  .21الصفحة 
و"ب" للفهرس الرسمي لألنواع "يتضمن تسجيل األصناف النباتية في القائمتين "أ -  .2016يناير  24مؤرخ في قرار  -23

  .واألصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  13مؤرخة في 
  .19الصفحة 

 64الجريدة الرسمية عدد  -  .ومراقبتها وتسويقها يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية -  .2016يناير  25قرار مؤرخ في  -24
، 2016نوفمبر  02مؤرخة في 

  .15 الصفحة
الفالحة والتنمية الريفية والصيد  رةيتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزا -  .2016فبراير  03مؤرخ في قرار  -25

  .البحري
 16الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  13مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية 2014يعدل القرار المؤرخ في أول أبريل سنة  -  .2016فبراير  20مؤرخ في قرار  -26
  .ذات االستعمال الفالحي

مؤرخة   61ة الرسمية عدد الجريد  -
 ، الصفحة2016أآتوبر  19في 
25.  

لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية  يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني -  .2016فبراير  24مؤرخ في قرار  -27
  .األوساط المائيات ونظافة

مؤرخة   61الجريدة الرسمية عدد   -
 ة، الصفح2016أآتوبر  19في 
25.  
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014 يونيو سنة 26يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016أبريل  23مؤرخ في قرار  -28

  .الوئام المدني - والتسلية  حديقة الحيوانات
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .19 الصفحة

سيره الفالحية أو ذات األصل الفالحي وآيفيات  يتضمن األحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات -  .2016مايو  05مؤرخ في قرار  -29
  .وتنظيمه

مؤرخة   61الجريدة الرسمية عدد   -
 ، الصفحة2016أآتوبر  19في 
26.  

  وعالمات  الجغرافية  المنشأ واألسماء  بتسميات  االعتراف  بإجراء  المتعلقة  القواعد  يحدد -    2016  سنة  مايو  5  في  مؤرخ  قرار -30
  الفالحية.  الجودة

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25ة في مؤرخ

  .15الصفحة 
اعتمادات إنتاج البذور والشتائل وبيعها، وتشكيلتها  يحدد تنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح -  .2016مايو  22مؤرخ في قرار  -31

  ..وعملها
 53الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .19 الصفحة

لممارسة نشاطات إنتاج و/أو تكاثر  يحدد المساحات الدنيا والشروط والخصائص التقنية -  .2016مايو  22مؤرخ في قرار  -32
  .وبيع البذور والشتائل

 53الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  .20 الصفحة
لألنواع  يتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة "أ" للفهرس الرسمي -  .2016مايو  22مؤرخ في قرار  -33

  واألصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها.
 59الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  09مؤرخة في 
  .28الصفحة 

  في  الفالحية  المصالح  اإلداري لمديري  والتسيير  التعيين  سلطة تفويض  يتضمن -    2016  سنة  يوليو  3  في  مؤرخ  قرار -34
  الواليات.

 76دد الجريدة الرسمية ع -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  30الصفحة 
 76الجريدة الرسمية عدد  -  الواليات.  في  الغابات  اإلداري لمحافظي  والتسيير  التعيين  سلطة تفويض  يتضمن -    2016  سنة  يوليو  3  في  مؤرخ  قرار -35

، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 
  30الصفحة 

ومديري الصيد البحري والموارد  ؤهل مديري المصالح الفالحية ومحافظي الغاباتي -  .2016غشت  21مؤرخ في قرار  -36
الريفية والصيد البحري في الدعاوى  الصيدية في الواليات لتمثيل وزير الفالحة والتنمية

  .المرفوعة أمام العدالة

 53الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  26 الصفحة
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2014يناير سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016سبتمبر  01قرار مؤرخ في  -37

  .للحليب ومشتقاته الديوان الوطني المهني
 72الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .37 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
المنتوج الفالحي باالسم الجغرافي "التين  يتضمن منح العالمة الفارقة لالعتراف بجودة -  .2016سبتمبر  22قرار مؤرخ في  -38

  .الجاف لبني معوش"
 72الرسمية عدد الجريدة  -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .37 الصفحة

المنتوج الفالحي باالسم الجغرافي " تمر دقلة  يتضمن منح العالمة الفارقة لالعتراف بجودة -  .2016سبتمبر  22قرار مؤرخ في  -39
  نور لطولقة ".

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 

  .38 الصفحة
  
  
 

  وزارة التهيئة العمرانية و السياحة والصناعة التقليدية الـوزارة:– الهيئـة
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

والمتضمن  1988نوفمبر سنة  5المؤرخ في  232- 88يعدل الملحق بالمرسوم رقم  -  .2016يناير  03مؤرخ في  01-16م تنفيذي رقم مرسو -1
  .السياحي اإلعالن عن مناطق التوسع

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  06في 
15.  

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -  .والصناعة التقليدية يحدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة -  .2016يناير  10مؤرخ في  05-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
، الصفحة 2016يناير  13في 
16.  

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -  .يةالعمرانية والسياحة والصناعة التقليد يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة التهيئة -  .2016يناير  10مؤرخ في  06-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
، الصفحة 2016يناير  13في 
19.  

العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها  يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة التهيئة -  .2016يناير  10مؤرخ في  07-16مرسوم تنفيذي رقم  -4
  .وسيرها

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
37.  

فبراير  01مؤرخ في  54-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

الذي  1997مارس سنة  29في  المؤرخ 100-97يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .التقليدية والحرف وعملها يحدد تنظيم غرف الصناعة

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 

9.  
مارس  01مؤرخ في  83- 16نفيذي رقم مرسوم ت -6

2016.  
 13الجريدة الرسمية عدد  -  .الوالية يحدد آيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم -

، 2016مارس  02مؤرخة في 
  .5الصفحة 

نوفمبر  23مؤرخ في  300-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

قها والتزاماتها وتحويل أمالآها وحقو يتضمن حل وآالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى -
  .لوالية الجزائر ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية

 69الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  06مؤرخة في 

  .16 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع ة القانـونيـة للنـص و مراجعــهالطبيعـ  الرقم 
نوفمبر  28مؤرخ في  308-16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 70الجريدة الرسمية عدد  -  .والتصريح بها وتصنيفها يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية -

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .11 الصفحة

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .مفتشي الصناعة التقليدية والحرف يتمم قائمة التخصصات المطلوبة لاللتحاق بسلك -  .2016أبريل  06ري مشترك مؤرخ في قرار وزا -9
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .23الصفحة 
مؤرخة  39الجريدة الرسمية عدد   .مفتشي السياحة كيتمم قائمة التخصصات المطلوبة لاللتحاق بسل -  .2016أبريل  06قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10

، الصفحة 2016يونيو  29في 
24.  

  سنة  أآتوبر 2في   مؤرخ  مشترك  وزاري  قرار -11
2016    

  المؤسسات  في  المشترآة  لألسالك للموظفين المنتمين  العليا  المناصب  عدد  يحدد -
  العمرانية والسياحة  التهيئة  لوزارة  المرآزية  اإلدارة  بعنوان العمومية  واإلدارات
  التقليدية.  والصناعة

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  31الصفحة 
مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -  .التقليدية والحرف وتوزيعها يحدد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة -  .2015سبتمبر  28مؤرخ في قرار  -12

، الصفحة 2016يناير  06في 
21.  

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2014فبراير سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار  -13
  .للفندقة والسياحة لبوسعادة للمعهد الوطني

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .25الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه  2014فبراير سنة  9يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار  -14

  .للفندقة والسياحة لتيزي وزو للمعهد الوطني
 39الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .26الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وآالة  2015يو سنة يول 2يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار  -15
  .الرياح الكبرى ترقية حظيرة

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 39 الجريدة الرسمية عدد -  .العليا للسياحة يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار  -16

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .26الصفحة 

لمناطق التوسع والمواقع السياحية بوالية  يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية -  .2016مارس  27قرار مؤرخ في  -17
  .سكيكدة

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .16الصفحة 
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 
بوالية  لمناطق التوسع والمواقع السياحية يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية -  .2016أبريل  04في  مؤرخقرار  -18

  .عين تموشنت
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .17الصفحة 

المراجع لمنطقة التوسع السياحي بوالية عين  يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية -  .2016أبريل  06في  مؤرخقرار  -19
  .تموشنت

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .18فحة الص
لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوالية  يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية -  .2016أبريل  06في  مؤرخقرار  -20

  .غرداية
 37الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .18الصفحة 

لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوالية  سياحيةيتضمن الموافقة على مخطط التهيئة ال -  .2016أبريل  06في  مؤرخقرار  -21
  .النعامة

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .19الصفحة 
لمنطقة التوسع والموقع السياحي بوالية  يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية -  .2016أبريل  06في مؤرخ قرار  -22

  .سكيكدة
 52الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 
  .101 الصفحة

التوسع والموقع السياحي تاوريرت  يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة -  .2016يونيو  28في مؤرخ قرار  -23
  (والية أدرار)

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .28 الصفحة
التوسع والموقع السياحي بني عباس  يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة -  .2016يونيو  28في مؤرخ قرار  -24

  (والية بشار)
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 
  .28 الصفحة

السياحية لكل من لمنطقتي التوسع والمواقع  يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية -  .2016يونيو  28في مؤرخ قرار  -25
  سعيدة) تفريت والمرجة (والية

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .29 الصفحة
لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من  يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية -  .2016يونيو  28في مؤرخ قرار  -26

  .سكيكدة) اليةمرسى الزيتون، وادي بيبـي وتامنارت (و
 54الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 
  .30 الصفحة

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وآالة  2015يوليو سنة  2يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016غشت  29في مؤرخ قرار  -27
  .الرياح الكبرى ترقية حظيرة

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  .101 الصفحة
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  20162016  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  ::الخدماتالخدماتقطـاع قطـاع     --د د 
  

  وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال الـوزارة:–الهيئـة
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 

االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيات  يتضمن نقل مقر مرآز الدراسات والبحث في -  .2016فبراير  01مؤرخ في  57-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
  .اإلعالم واالتصال

مؤرخة  7لرسمية عدد الجريدة ا -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
18.  

مارس  21مؤرخ في  107-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

الذي يحدد شروط  2002مايو سنة  9المؤرخ في  156-02يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
  .المواصالت السلكية والالسلكية وخدماتها التوصيل البيني لشبكات

 18د الجريدة الرسمية عد -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .11الصفحة 
أبريل  25مؤرخ في  134-16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
الوطنية للتصديق اإللكتروني وسيرها  يحدد تنظيم المصالح التقنية واإلدارية للسلطة -

  .ومهامها
 26الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  28مؤرخة في 
  .6الصفحة 

أبريل  25مؤرخ في  135-16قم مرسوم تنفيذي ر -4
2016.  

 26الجريدة الرسمية عدد  -  .وتشكيلها وتنظيمها وسيرها يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق اإللكتروني -
، 2016أبريل  28مؤرخة في 

  .9الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  .نياإلكترو يحدد آيفيات حفظ الوثيقة الموقعة -  .2016مايو  05مؤرخ في  142-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .12الصفحة 

الذي يحدد  2003يونيو سنة  24في  المؤرخ 232-03يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  - .2016يونيو  22مؤرخ في  188-16مرسوم تنفيذي رقم  -6
ريفات المطبقة عليها العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية والتع مضمون الخدمة

  .تمويلها وآيفية

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .14الصفحة 
سبتمبر  04مؤرخ في  235- 16مرسوم تنفيذي رقم  -7

2016.  
للمواصالت الالسلكية النقالة من الجيل  يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية -

المواصالت الالسلكية للجمهور الممنوحة لشرآة  ير خدمات) واستغاللها وتوفG4( الرابع
  ذات أسهم". "اتصاالت الجزائر للهاتف النقال، شرآة

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  .3الصفحة 
سبتمبر  04مؤرخ في  236- 16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
للمواصالت الالسلكية النقالة من الجيل  يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية -

المواصالت الالسلكية للجمهور الممنوحة لشرآة  واستغاللها وتوفير خدمات )G4الرابع (
  أسهم". "الوطنية لالتصاالت الجزائر، شرآة ذات

مؤرخة  52الجريدة الرسمية عدد 
  ، الصفحة2016سبتمبر  04في 

35.  
سبتمبر  04مؤرخ في  237- 16مرسوم تنفيذي رقم  -9

2016.  
للمواصالت الالسلكية النقالة من الجيل  يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية -

المواصالت الالسلكية للجمهور الممنوحة لشرآة  ) واستغاللها وتوفير خدماتG4الرابع (
  أسهم". "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شرآة ذات

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  .67 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
لإلدارة المكلفة بالسكن والعمران في  من وضع بعض األسالك التقنية الخاصة التابعةيتض -  .2016فبراير  03قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال والمصالح الخارجية  حالة القيام بالخدمة لدى وزارة البريد
  .التابعة لها

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .29الصفحة 
الذي يحدد قائمة  2009يوليو سنة  26يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016فبراير  14رخ في قرار وزاري مشترك مؤ -11

الذي عنوانه "صندوق تملك  302-128الخاص رقم  إيرادات ونفقات حساب التخصيص
  واالتصال". االستعمال وتطوير تكنولوجيات اإلعالم

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  09مؤرخة في 

  .26الصفحة 
الذي يحدد  2009يوليو سنة  26يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016فبراير  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12

الذي عنوانه "صندوق  302-128التخصيص الخاص رقم  آيفيات متابعة وتقييم حساب
  .اإلعالم واالتصال" تملك االستعمال وتطوير تكنولوجيات

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 12الجريدة الرسمية عدد  -  .وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يحدد التنظيم اإلداري للمعهد الوطني للبريد -  .2016فبراير  22قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -13

، 2016فبراير  28مؤرخة في 
  .25 الصفحة

 12الجريدة الرسمية عدد  -  .وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يحدد التنظيم اإلداري للمعهد الوطني لالتصاالت -  .2016فبراير  22مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -14
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .27 الصفحة
 18الجريدة الرسمية عدد  -  .لوجيات اإلعالم واالتصال في مكاتبوتكنو يتضمن تنظيم المديرية الوالئية للبريد -  .2016مارس  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -15

، 2016مارس  23مؤرخة في 
  .30الصفحة 

آمي ونوعي وتقديري لممتلكات الوآالة  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد -  .2016مارس  31قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -16
  .وواجباتها ومستخدميها هاالوطنية للمالحة الالسلكية البحرية وحقوق

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  .103 الصفحة
اإلعالم واالتصال وشروط اإللتحاق  يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات  .2016غشت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -17

  .بالمناصب العليا التابعة له
 55الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 
  .18 الصفحة

اإلعالم واالتصال وشروط االلتحاق  يحدد تصنيف المعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات  .2016غشت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -18
 .بالمناصب العليا التابعة له

 55الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .21 الصفحة
الكمي والكيفي والتقديري ألمالك مرآز  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الجرد -  .2016أآتوبر  04وزاري مشترك مؤرخ في  قرار -19

والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال  الدراسات والبحث في االتصاالت السلكية
  .وحقوقه والتزاماته ومستخدميه

 62الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  23ة في مؤرخ

  .31 الصفحة
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  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
لمنح رخص إقامة واستغالل شبكات  يخ الشروع في المزايدة بإعالن المنافسةيحدد تار -  .2016يناير  05قرار مؤرخ في  -20

وتوفير خدمات المواصالت الالسلكية  عمومية للمواصالت الالسلكية النقالة من الجيل الرابع
  .للجمهور

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
44.  

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس  2015نوفمبر سنة   5دل القرار المؤرخ فييع -  .2016يناير  20قرار مؤرخ في  -21
  الجزائر". إدارة "بريد

 12الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .28 الصفحة
 12الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطنية للذبذبات يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة الوآالة -  .2016يناير  20قرار مؤرخ في  -22

، 2016فبراير  28مؤرخة في 
  .28 الصفحة

للمواصالت السلكية والالسلكية لشرآة  يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة -  .2016فبراير  18قرار مؤرخ في  -23
  أسهم". "اتصاالت الجزائر، شرآة ذات

 25الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  26مؤرخة في 

  .15الصفحة 
للمواصالت السلكية والالسلكية لشرآة  يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة -  .2016فبراير  18قرار مؤرخ في  -24

  أسهم". "اتصاالت الجزائر للهاتف النقال، شرآة ذات
 25الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  26مؤرخة في 
  .23الصفحة 

للمواصالت السلكية والالسلكية لشرآة  يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة -  .2016براير ف 18قرار مؤرخ في  -25
  أسهم". "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شرآة ذات

 25الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  26مؤرخة في 

  .31الصفحة 
والهياآل التابعة لقطاع البريد  في المؤسسات يحدد آيفيات تطبيق منع التدخين -  .2016مارس  13قرار مؤرخ في  -26

  .وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  27مؤرخة في 
  .27الصفحة 

  االتصاالت  في  الدراسات والبحث  مرآز  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعيين  يتضّمن -    2016  سنة  أبريل 12 في  مؤّرخ  قرار -27
  واالتصال.  اإلعالم  وتكنولوجيات  والالسلكية  يةالسلك

 76الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  25مؤرخة في 

  32الصفحة 
ؤرخة م 34الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية -  .2016مايو  21قرار مؤرخ في  -28

  .27، الصفحة 2016يونيو  08في 
   2016  سنة  يونيو  12  في  مؤرخ  قرار -29

  
  ألعضاء  االسمية  القائمة  يحدد  الذي  2015  سنة  نوفمبر 5في   المؤرخ  القرار  يعدل -

  التكنولوجية وتطويرها.  الحظائر  لترقية  الوطنية  الوآالة  إدارة  مجلس
مؤرخة  76الجريدة الرسمية عدد  -

 32، الصفحة 2016ديسمبر  25في 
الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم  يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد -  .2016يونيو  15قرار مؤرخ في  -30

  .واالتصال
مؤرخة  66الجريدة الرسمية عدد  -

 ، الصفحة2016نوفمبر  09في 
32.  
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  النقـلول العموميةوزارة األشغا الـوزارة:-الهيئـة

  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه الرقم 
الذي يحدد نسب  2001مايو سنة  5المؤرخ في  112-01عدل المرسوم التنفيذي رقم ي -  .2016فبراير  01مؤرخ في  49-16مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .وآيفيات توزيعها ومبالغ أتاوى المالحة الجوية
مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -

، الصفحة 2016فبراير  03في 
33.  

بالجزائر وتحويل أمالآه وحقوقه والتزاماته  ني بعين البنيانيتضمن حل معهد التعليم المه -  .2016فبراير  01مؤرخ في  50-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
  .إلى وزارة النقل

مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  03في 
34.  

دم التقني المتعلقة بإنجاز مخرج مرآز الر يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية -  .2016فبراير  01مؤرخ في  56-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
والطريق  67طريق ازدواج الطريق الوطني رقم  لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن

  .212الوالئي رقم 

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
17 .  

 12الجريدة الرسمية عدد  -  .ةيتضمن إنشاء الجزائرية للطرق السيار -  .2016فبراير  24مؤرخ في  79-16مرسوم تنفيذي رقم  -4
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .8الصفحة 
والمتضمن  2012مايو سنة  24في  المؤرخ 230-12يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -  .2016مارس  01مؤرخ في  82-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

  .األجرة تنظيم النقل بواسطة سيارات
 13الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  02 مؤرخة في
  .3الصفحة 

الذي يحدد تنظيم  2012مارس سنة  6المؤرخ في  109-12يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -  .2016مارس  06مؤرخ في  99-16مرسوم تنفيذي رقم  -6
  .للنقل الحضري وسيرها ومهامها السلطة المنظمة

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .15الصفحة 
مارس  21مؤرخ في  108-16مرسوم تنفيذي رقم  -7

2016.  
 21الجريدة الرسمية عدد  -  .الشهادات البحرية المطابقة يحدد شروط المؤهالت المهنية والحصول على -

، 2016أبريل  03مؤرخة في 
  .6الصفحة 

الذي يحدد تنظيم  2006يناير سنة  9المؤرخ في  08-06يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -  .2016مايو  05مؤرخ في  140-16مرسوم تنفيذي رقم  -8
  .المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية اإلرشاد في الموانئ اإلرشاد والمؤهالت

 28الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .6الصفحة 
الذي يحدد  2012مارس سنة  6في  المؤرخ 110- 12ذي رقم يعدل ويتمم المرسوم التنفي -  .2016مايو  05مؤرخ في  141-16مرسوم تنفيذي رقم  -9

  .تعليم سياقة السيارات ومراقبتها شروط تنظيم مؤسسات
 28الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .7الصفحة 

يونيو  14مؤرخ في  175-16مرسوم تنفيذي رقم  -10
2016.  

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .العمومي يحدد شروط وآيفيات تطبيق حقوق رآاب النقل الجوي -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

  .8الصفحة 
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 44الجريدة الرسمية عدد  -  .الحضري والنزهة البحرية يحدد شروط وآيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري - .2016يوليو  25مؤرخ في  203-16رسوم تنفيذي رقم م -11

، 2016يوليو  27مؤرخة في 
  .4الصفحة 

أآتوبر  10في مؤرخ  260-16مرسوم تنفيذي رقم  -12
2016.  

المدني، مالح خاص أو مالح مهني  ادلة شهادات الطيرانيحدد شروط وآيفيات تسليم مع -
  .أجنبي

 60الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 

  .17 الصفحة
نوفمبر  02مؤرخ في  281-16مرسوم تنفيذي رقم  -13

2016.  
 67يدة الرسمية عدد الجر -  .الخطيرة الخاصة بالطيران المدني يحدد شروط وآيفيات التبليغ عن الحوادث والوقائع -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .4الصفحة 

نوفمبر  28مؤرخ في  306-16مرسوم تنفيذي رقم  -14
2016.  

المدني واللجان المحلية ألمن المطارات  يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية ألمن الطيران -
  .ومهامها وعملها

 70الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 

  .6حة الصف
ديسمبر  01مؤرخ في  311- 16مرسوم تنفيذي رقم  -15

2016.  
 71الجريدة الرسمية عدد  -  .والنقل يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية -

، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 
  .3الصفحة 

ديسمبر  01مؤرخ في  312- 16مرسوم تنفيذي رقم  -16
2016.  

 71الجريدة الرسمية عدد  -  .العمومية والنقل شغاليتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة األ -
، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 

  .7الصفحة 
ديسمبر  01مؤرخ في  313-16مرسوم تنفيذي رقم  -17

2016.  
العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها  يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة األشغال -

  .وسيرها
 71الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  11مؤرخة في 
  .20 الصفحة

مفتش رئيسي لرخصة السياقة واألمن في  يحدد آيفيات تنظيم التكوين بعد اإلدماج في رتبة -  .2015يوليو  21قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -18
  .الطرق ومدته ومحتوى برنامجه

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  07في 
29.  

والمتضمن  2009فبراير سنة  14يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016فبراير  22شترك مؤرخ في قرار وزاري م -19
والوظيفية لمديريات األشغال العمومية في الواليات  تنظيم المصالح والفروع اإلقليمية

  .وسيرها

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .29الصفحة 
الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على  يتضمن إنشاء وحدة بحث لألشغال العمومية لدى -  .2016مارس  24رار وزاري مشترك مؤرخ في ق -20

  .األشغال العمومية
 27الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  04مؤرخة في 
  .28الصفحة 
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الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016مايو  16في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -21

  .الوطني لرخص السياقة نة أو الخدمات بعنوان المرآزالحفظ أو الصيا
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .33الصفحة 

التدخين على متن وسائل النقل وعلى  يحدد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ -  .2015ديسمبر  28قرار مؤرخ في  -22
المسافرين واإلدارة والمؤسسات  ومعاملةمستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال 

  .والهيئات التابعة لقطاع النقل

مؤرخة  6الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016فبراير  03في 
35.  

 15الجريدة الرسمية عدد  -  .األشغال العمومية يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة -  .2016فبراير  14قرار مؤرخ في  -23
، 2016مارس  09 مؤرخة في

  .25الصفحة 
الكفاءة المهنية لسائقي مرآبات نقل  يحدد شروط وآيفيات التكوين للحصول على شهادة -  .2016مايو  19في مؤرخ قرار  -24

  .األشخاص والبضائع
 49الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  21مؤرخة في 
  .16الصفحة 

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .استغالل خدمة سيارة األجرة لشروط المتعلق بشروط وآيفياتيتضمن دفتر ا -  .2016غشت  14مؤرخ في قرار  -25
، 2016أآتوبر  05مؤرخة في 

  .19 الصفحة
 58الجريدة الرسمية عدد  -  .بواسطة سيارة األجرة يحدد شروط وآيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل -  .2016غشت  14مؤرخ في قرار  -26

، 2016أآتوبر  05مؤرخة في 
  .23 الصفحة

 58الجريدة الرسمية عدد  -  .بواسطة سيارة األجرة يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل -  .2016غشت  14مؤرخ في قرار  -27
، 2016أآتوبر  05مؤرخة في 

  .25 الصفحة
ة طلبات رخص استغالل نشاطات بدراس يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة -  .2016غشت  23في مؤرخ قرار  -28

  .فيها النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .34الصفحة 

 69الجريدة الرسمية عدد  -  .المرشد البحري يحدد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح -  .2016أآتوبر  23مؤرخ في قرار  -29
، 2016ديسمبر  06ي مؤرخة ف
  .34 الصفحة
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  20162016  خـالل سنــةخـالل سنــة  قائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورةقائمـة النصـوص التشريعيـة والتنظيميـة المنشــورة
  

  ::التربية والثقافةالتربية والثقافةقطـاع قطـاع     --هـ هـ 
  

 وزارة التربية الوطنية الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

فبراير  16مؤرخ في  67-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
2016.  

 10الجريدة الرسمية عدد  -  .والعلم والثقافة يتضمن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مايو  23في  مؤرخ 151-16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
مؤسسة عمومية ذات طابع علمي  يتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى -

  .وتكنولوجي
 31الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  25مؤرخة في 
  .8الصفحة 

يونيو  06في  مؤرخ 166-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

 35الجريدة الرسمية عدد  -  .التربية الوطنية يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع -
، 2016يونيو  12مؤرخة في 

  .21الصفحة 
غشت  25في مؤرخ  226- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
 51الجريدة الرسمية عدد  -  .االبتدائية يحدد القانون األساسي النموذجي للمدرسة -

، 2016غشت  31في مؤرخة 
  .10الصفحة 

غشت  25في مؤرخ  227- 16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

 51الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد القانون األساسي النموذجي للمتوسطة -
، 2016غشت  31مؤرخة في 

  .15الصفحة 
نوفمبر  28مؤرخ في  307- 16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
التربية البدنية والرياضية في مؤسسات  تعليم اإلجباري لمادةيحدد الكيفيات المتعلقة بال -

  .التربية والتعليم
 70الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .9الصفحة 

ديسمبر  01مؤرخ في  314-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .أخرى يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء -
، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 

  .3الصفحة 
ديسمبر  01مؤرخ في  315-16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 72الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .10 الصفحة
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مؤرخة  5الجريدة الرسمية عدد  -  .موظفي قطاع التربية الوطنية يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين -  .2015نوفمبر  18مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -9

، الصفحة 2016ناير ي 31في 
78 .  

والترقية في بعض الرتب الخاصة  يحدد قائمة المؤهالت والشهادات المطلوبة للتوظيف -  .2016مارس  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -10
  .بالتربية الوطنية

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .19الصفحة 
بعد وشروط االلتحاق بالمناصب  يتضمن تصنيف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن -  .2016نيو يو 07مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -11

  .العليا التابعة له
 63الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  30مؤرخة في 
  .26 الصفحة

الذي يحدد تعداد  2010نيو سنة يو 16يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يونيو  09قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12
العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها ومدة

اإلدارة المرآزية والمصالح الالمرآزية والمؤسسات العمومية  الصيانة أو الخدمات، بعنوان
  .الوطنية التابعة لوزارة التربية

 45الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .23الصفحة 

 62الجريدة الرسمية عدد  -  .العليا يتضمن إعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة -  .2016أآتوبر  17مؤرخ في وزاري مشترك  قرار -13
، 2016أآتوبر  23مؤرخة في 

  .30 الصفحة
 
 
  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الـوزارة:–الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

فبراير  22مؤرخ في  71-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
2016.  

والمتضمن  2001يوليو سنة  23في  لمؤرخا 209-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .الشلف إنشاء جامعة

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  24مؤرخة في 

  .3الصفحة 
فبراير  22مؤرخ في  72-16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
 2001سبتمبر سنة  18في  المؤرخ 270-01يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .األغواط والمتضمن إنشاء جامعة
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016فبراير  24مؤرخة في 
  .4الصفحة 

فبراير  22مؤرخ في  73-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

والمتضمن  2009يناير سنة  4في  المؤرخ 09- 09يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .الجلفة إنشاء جامعة

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016راير فب 24مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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فبراير  22مؤرخ في  74-16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
والمتضمن  2009يناير سنة  4في  المؤرخ 11- 09يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المدية إنشاء جامعة
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016فبراير  24مؤرخة في 
  .5الصفحة 

فبراير  22مؤرخ في  75-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

والمتضمن إنشاء  2008و سنة يولي 9في  المؤرخ 205-08يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
  .تموشنت مرآز جامعي بعين

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  24مؤرخة في 

  .6الصفحة 
أبريل  11مؤرخ في  124- 16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
والمتضمن  2009يناير سنة  4في  المؤرخ 08- 09يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .تبسة إنشاء جامعة
 23الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  13مؤرخة في 
  .5الصفحة 

أبريل  11مؤرخ في  125- 16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

 23الجريدة الرسمية عدد  -  تلمسان). يتضمن إنشاء مرآز جامعي بمغنية (والية -
، 2016أبريل  13مؤرخة في 

  .5الصفحة 
ايو م 23في  مؤرخ 146-16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 40الجريدة الرسمية عدد  -  باتنة). يتضمن إنشاء مرآز جامعي ببريكة (والية -

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .4الصفحة 

يونيو  14في  مؤرخ 176-16مرسوم تنفيذي رقم  -9
2016.  

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .العليا يحدد القانون األساسي النموذجي للمدرسة -
، 2016و يوني 19مؤرخة في 

  .11الصفحة 
سبتمبر  01في مؤرخ  230- 16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
 53الجريدة الرسمية عدد  -  .األغواط) يتضمن إنشاء مرآز جامعي بأفلو (والية -

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .4الصفحة 

والمتضمن التنظيم  2013يناير سنة  15ترك المؤرخ في يعدل ويتمم القرار الوزاري المش -  .2015أآتوبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -11
  .البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية الداخلي لمرآز

 10الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .18 الصفحة
والمتضمن التنظيم  2013يناير سنة  15ي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف -  .2015أآتوبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -12

  .البحث العلمي والتقني في علم اإلنسان االجتماعي والثقافي الداخلي لمرآز
 10الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016فبراير  22مؤرخة في 
  .20 الصفحة

والمتضمن  2013أبريل سنة  15في يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ  -  .2015أآتوبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -13
   .تنمية التكنولوجيات المتطورة التنظيم الداخلي لمرآز

 10الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .21 الصفحة
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والمتضمن  2004ديسمبر سنة  22يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016فبراير  17في  مؤرخقرار وزاري مشترك 14

 لتابعة لهاالجامعية وتحديد مقرها وقائمة اإلقامات الجامعية ا إنشاء مديريات الخدمات
  .ومشتمالتها

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .8الصفحة 
 38الجريدة الرسمية عدد  -  .الشاللة يتضمن إنشاء ملحقة جامعة تيارت بمدينة قصر -  .2016مايو  25في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -15

، 2016يونيو  26مؤرخة في 
  .40الصفحة 

والمتضمن التنظيم  2013يناير سنة  15يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يونيو  01في  مؤرخك قرار وزاري مشتر -16
  .البحث العلمي والتقني لإللحام والمراقبة الداخلي لمرآز

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  17مؤرخة في 

  .13الصفحة 
 53الجريدة الرسمية عدد  -  .في اإلعالم العلمي والتقني يتضمن إنشاء مصلحة مشترآة للبحث لدى مرآز البحث -  .2016و يوني 27في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -17

، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 
  .27 الصفحة

، بعنوان ألسالك مستخدمي دعم البحث يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين -  .2016يوليو  26مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -18
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

  .العلمي

 78الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .18 الصفحة
والمتضمن التنظيم  2013اير سنة ين 15يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016غشت  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -19

  .البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية الداخلي لمرآز
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 
  .25 الصفحة

الثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى ب يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة باإلدارة المكلفة -  .2016سبتمبر  01في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -20
  ).الوطني للخدمات الجامعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الديوان

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .27 الصفحة
 20الجريدة الرسمية عدد  -  .لي والبحث العلميالتعليم العا يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة -  .2015ديسمبر  07مؤرخ في قرار  -21

، 2016مارس  30مؤرخة في 
  .35الصفحة 

المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي  يحدد قائمة الخدمات و/أو الخبرات التي تنجزها -  .2015ديسمبر  28مؤرخ في قرار  -22
  .صلة بهاوآيفيات تخصيص الموارد المت والتكنولوجي، زيادة عن مهامها الرئيسية،

 19الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  27مؤرخة في 

  .23الصفحة 
المؤسسات والهياآل التابعة لقطاع التعليم  يحدد آيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في -  .2016يونيو  21في مؤرخ قرار  -23

  .العالي والبحث العلمي
 46الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  03مؤرخة في 
  .31صفحة ال
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 68الجريدة الرسمية عدد  -  .الذي يحضر رسالة الدآتوراه لباحث الدائميحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة ا -  .2016غشت  02مؤرخ في قرار  -24

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .20 الصفحة

 68الجريدة الرسمية عدد  -  .الدائم يحدد آيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث -  .2016غشت  02مؤرخ في قرار  -25
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .21 الصفحة
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .للتكوين العالي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة -  .2016أآتوبر  30ي مؤرخ فقرار  -26

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .27 الصفحة

 
 
  

 وزارة الثقافة الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

غشت  30في مؤرخ  229-16مرسوم رئاسي رقم 1
2016.  

 53الجريدة الرسمية عدد  -  .واآلداب والعلوم يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  .3الصفحة 
أبريل  25مؤرخ في  137- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
 27الجريدة الرسمية عدد  -  .لتمنطيط وتعيين حدوده يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق -

، 2016مايو  04مؤرخة في 
  .5الصفحة 

يونيو  22مؤرخ في  185-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان  قرية الفنانين وتحويل أمالآهيتضمن حل ديوان  -
  .الوطني للثقافة واإلعالم

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .10الصفحة 
يونيو  30مؤرخ في  191-16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .شر الكتاب وطبعه وتسويقهالخاصة بن يحدد آيفيات التصريح المسبق لممارسة األنشطة -

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .9الصفحة 

يوليو  25مؤرخ في  206-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

 45الجريدة الرسمية عدد  -  .وسيرها يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها -
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .11الصفحة 
يوليو  25مؤرخ في  207-16نفيذي رقم مرسوم ت -6

2016.  
الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية  يتضمن حل الباليه الوطني واألرآسترا السنفونية -

  .وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر للموسيقى األندلسية وتحويل أمالآهم وحقوقهم
 45الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  31مؤرخة في 
  .16صفحة ال
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 38الجريدة الرسمية عدد  -  .االلتحاق بالمناصب العليا التابعة لها العليا للفنون الجميلة وشروطيحدد تصنيف المدرسة  -  .2016يناير  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -7

، 2016يونيو  26مؤرخة في 
  .40الصفحة 

الذي عنوانه  302-014رقم  يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص -  .2016فبراير  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -8
  السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب". ي لتطوير الفن والتقنية والصناعة"الصندوق الوطن

 23الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  13مؤرخة في 

  .26الصفحة 
الذي عنوانه  302-014رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016مارس  12في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -9

  السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب". لوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة"الصندوق ا
 33الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  05مؤرخة في 
  .29الصفحة 

قة القطاع المحفوظ للمدينة العتي يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصالح -  .2016مارس  16مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -10
  .لدلس

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .23 الصفحة
للباس الجزائري التقليدي والممارسات  يحدد تصنيف مرآز التفسير ذي الطابع المتحفي  .2016مايو  15في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11

بالمناصب العليا اإلسالمية وشروط االلتحاق  الشعبية في إطار إحياء األعياد والمناسبات
  .التابعة له

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .42الصفحة 
 –زل البلدي ـالن –لسكيكدة  يتضمن فتح دعوى تصنيف "مقر المجلس الشعبي البلدي -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -12

  سابقا".
 28الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .40حة الصف

 28الجريدة الرسمية عدد  -  لسكيكدة". يتضمن فتح دعوى تصنيف "مقر البريد المرآزي -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -13
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .41الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  لسكيكدة". يتضمن فتح دعوى تصنيف "محطة القطار -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -14

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .42الصفحة 

 28الجريدة الرسمية عدد  -  الصخرة السوداء". - يتضمن تصنيف "مقر الهيئة التنفيذية المؤقتة -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -15
، 2016مايو  08مؤرخة في 

  .43الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  لسيفاقس". لكييتضمن فتح دعوى تصنيف "الضريح الم -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -16

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .44الصفحة 
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 28الجريدة الرسمية عدد  -  آبش بوعالم". يتضمن تصنيف الموقع األثري "لمحطة النقش الضخري -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -17

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .44الصفحة 

 28الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تصنيف "آهف أفلو بورمل". -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -18
، 2016يو ما 08مؤرخة في 

  .45الصفحة 
 28الجريدة الرسمية عدد  -  يتضمن تصنيف "حصن قوراية". -  .2015ديسمبر  03في  مؤرخقرار  -19

، 2016مايو  08مؤرخة في 
  .46الصفحة 

مؤرخة  3سمية عدد الجريدة الر -  الجامعة المرآزية سابقا". - 1يتضمن فتح دعوى تصنيف "مقر جامعة الجزائر -  .2015ديسمبر  28قرار مؤرخ في  -20
، الصفحة 2016يناير  17في 
27.  

التربص لشغل بعض الرتب المنتمية  يحدد آيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة -  .2016مارس  21في  مؤرخقرار  -21
  .برامجه لألسالك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى

 43الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  17مؤرخة في 

  15 الصفحة
 20الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة الثقافة يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016مارس  29قرار مؤرخ في  -22

، 2016مارس  30مؤرخة في 
  .36الصفحة 

بإغيل  1954وطبع بيان أول نوفمبر  يتضمن تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما آتابة -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -23
  .إموال"

 34الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .19الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تصنيف "فيال سيزيني" -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -24

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .20الصفحة 

 34الجريدة الرسمية عدد  -  ."يتضمن تصنيف "فيال بروسات -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -25
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .لسكيكدة" يتضمن تصنيف "المسرح الجهوي -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -26

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .21الصفحة 
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 34الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تصنيف "حصن القليعة" -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -27

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .21الصفحة 

 34الجريدة الرسمية عدد  -  .بتقرت" يتضمن تصنيف "الجامع العتيق بني جالب -  .2016أبريل  28ي ف مؤرخقرار  -28
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  .الفنار" يتضمن تصنيف "منارة برج -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -29

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .23الصفحة 

 34الجريدة الرسمية عدد  -  .يتضمن تصنيف "مزرعة سيجاس" -  .2016أبريل  28في  مؤرخر قرا -30
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .24الصفحة 
 34الجريدة الرسمية عدد  -  رهونة". يتضمن تصنيف الموقع األثري "آث -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار  -31

، 2016يونيو  08مؤرخة في 
  .25الصفحة 

 34الجريدة الرسمية عدد  -  .البحري" يتضمن تصنيف الموقع األثري "زموري -  .2016أبريل  28في  ؤرخمقرار  -32
، 2016يونيو  08مؤرخة في 

  .25الصفحة 
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 التصالوزارة ا الـوزارة:-الهيئـة 
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يونيو  19في  مؤرخ 178-16مرسوم رئاسي رقم  -1
2016.  

 36الجريدة الرسمية عدد  -  .البصري اء سلطة ضبط السمعييتضمن تعيين أعض -
، 2016يونيو  19مؤرخة في 

   .3الصفحة 
غشت  11في مؤرخ  220-16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي  يحدد شروط وآيفيات تنفيذ اإلعالن عن الترشح لمنح -

  .بصري موضوعاتي
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  17ة في مؤرخ
  .3الصفحة 

غشت  11في مؤرخ  221-16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري  يحدد مبلغ وآيفيات دفع المقابل المالي المرتبط -
  .موضوعاتي

 48الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  17مؤرخة في 

  .6الصفحة 
غشت  11في  مؤرخ 222-16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
المفروضة على آل خدمة للبث التلفزيوني  يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد -

  .أو للبث اإلذاعي
 48الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  17مؤرخة في 
  .7الصفحة 

سبتمبر  01في مؤرخ  231-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

الذي يحدد القانون  2012مايو سنة  9المؤرخ في  212-12يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -
 .العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي في الجزائر األساسي للمؤسسة

  

 53الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  07مؤرخة في 

  .6الصفحة 
سبتمبر  26في مؤرخ  250-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية  عضاء اللجنةيحدد طبيعة ومبلغ التعويض الممنوح أل -

المكلفة بتسليم بطاقة التعريف للصحفي  للصحفي المحترف وآذا أعضاء اللجنة المؤقتة
  .المحترف المؤقتة

 57الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  28مؤرخة في 

  .16 الصفحة
 61الجريدة الرسمية عدد  -  .استيرادها السرعة في اتخاذ القرار دد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلبيح -  .2016أآتوبر  13مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -7

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .34 الصفحة
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مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -  .المهني يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين -  .2016يناير  18مؤرخ في  15-16مرسوم تنفيذي رقم  -1

، الصفحة 2016يناير  27في 
12.  

وتحويل ملحقات مراآز التكوين المهني  يتضمن إنشاء مراآز للتكوين المهني والتمهين -  .2016يناير  18مؤرخ في  16-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
  .والتمهين والتمهين إلى مراآز للتكوين المهني

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
14.  

يونيو  22في  مؤرخ 184- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

في التكوين المهني والتمهين  يحدد مهام وآيفيات تنظيم وسير المراآز المتخصصة -
  .لألشخاص المعوقين جسديا

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .5الصفحة 
غشت  22في مؤرخ  225-16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين  يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح -

  .الزيادة االستداللية المرتبطة بها وشروط االلتحاق بهذه المناصب، وآذا
 51الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016غشت  31مؤرخة في 
  .8الصفحة 

تمبر سب 08في مؤرخ  239-16مرسوم تنفيذي رقم  -5
2016.  

الذي عنوانه "صندوق  091-302 يحدد آيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -
  .ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .5الصفحة 
نوفمبر  02مؤرخ في  282-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .المتوجة له مهني األولي والشهاداتيحدد نظام التكوين ال -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .9الصفحة 

والبيداغوجية في التكوين والتعليم  يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية -  .2015يوليو  23مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -7
  .العليا التابعة لها ناصبالمهنيين وملحقاتها وشروط االلتحاق بالم

 10الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  22مؤرخة في 

  .23 الصفحة
الذي يحدد تعداد  2010ديسمبر سنة  5يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -  .2016يناير  10مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -8

لين في نشاطات الحفظ أو ومدة العقد الخاص باألعوان العام مناصب الشغل وتصنيفها
المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين  الصيانة أو الخدمات بعنوان

  .المهنيين والتعليم

 16الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  13مؤرخة في 

  .21الصفحة 

 12الجريدة الرسمية عدد  -  .بالمناصب العليا التابعة له لمهني وشروط االلتحاقيحدد تصنيف معهد التعليم ا -  .2016يناير  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -9
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .23 الصفحة
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 16الجريدة الرسمية عدد  -  .وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة له يحدد تصنيف معهد التكوين والتعليم المهنيين -  .2016يناير  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -10

، 2016مارس  13مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 39الجريدة الرسمية عدد  -  .والتمهين يحدد التنظيم الداخلي لمرآز التكوين المهني -  .2016فبراير  23في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -11
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .30الصفحة 
 75الجريدة الرسمية عدد  -  .هااللتحاق بالمناصب العليا التابعة ل يحدد تصنيف مرآز التكوين المهني والتمهين وشروط -  .2016أآتوبر  11مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -12

، 2016ديسمبر  21مؤرخة في 
  .21 الصفحة

 21الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة التكوين والتعليم المهنيين يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016مارس  28مؤرخ في قرار  -13
، 2016أبريل  03مؤرخة في 

  .40الصفحة 
 
 
  

 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 49الجريدة الرسمية عدد  -  .والية المسيلة يتضمن إنشاء فرع للمرآز الثقافي اإلسالمي في -  .2016مايو  09في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -1
، 2016غشت  21مؤرخة في 

  .15الصفحة 
االمتياز إلى حق إيجار بالنسبة لألراضي  يحدد آيفيات تحويل حق االنتفاع الدائم أو حق -  .2016سبتمبر  20في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -2

  .الدولة مخصصة للفالحة المسترجعة منالوقفية ال
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .31 الصفحة

الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء اللجنة القطاعية -  .2016فبراير  17قرار مؤرخ في  -3
  .لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

 18ة الرسمية عدد الجريد -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .18الصفحة 
إجراء المسابقات على أساس االختبارات  يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم -  .2016يوليو  20مؤرخ في قرار  -4

ألسالك الخاصة باإلدارة المكلفة بالشؤون  واالمتحانات المهنية لاللتحاق بالرتب المنتمية
  .واألوقاف الدينية

 72الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 

  .27 الصفحة
لاللتحاق بالرتب المنتمية لألسالك  يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية -  .2016يوليو  20مؤرخ في قرار  -5

  .واألوقاف الخاصة باإلدارة المكلفة بالشؤون الدينية
 72 الجريدة الرسمية عدد -

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .29 الصفحة
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 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الـوزارة:-الهيئـة 
  الجريدة الـرسميـــة المـوضـــوع الطبيعـة القانـونيـة للنـص و مراجعــه  الرقم 

 78الرسمية عدد الجريدة  -  .والمتعلق بالتقاعد 1983يوليو سنة  2المؤرخ في  12- 83يعدل ويتمم القانون رقم  -  .2016ديسمبر  31مؤرخ في  15- 16قانون رقم  -1
، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 

  .3الصفحة 
مايو  23مؤرخ في  152-16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
االجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني  يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان -

  .المحترف الرياضي ورياضيو النادي الرياضي
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  01مؤرخة في 
  .9الصفحة 

سبتمبر  21في مؤرخ  240- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3
2016.  

الذي يحدد  2007يوليو  10المؤرخ في  218-07يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان  شروط وآيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي

  .االجتماعي

 55ة عدد الجريدة الرسمي -
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .4الصفحة 
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016مايو  16في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -4

  .العليا للضمان االجتماعي الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة
 36الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  19مؤرخة في 
  .27الصفحة 

وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة  يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان االجتماعي -  .2016مايو  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -5
  .لها

 64الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  02مؤرخة في 

  .22 الصفحة
الذي عنوانه  302-087رقم  يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

  ."الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
 45الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  31مؤرخة في 
  .25الصفحة 

الذي عنوانه  302-087رقم  م حساب التخصيص الخاصيحدد آيفيات متابعة وتقيي -  .2016يونيو  26في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7
  "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".

 45الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  31مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 68سمية عدد الجريدة الر -  .ومكاتب يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح -  .2016سبتمبر  25مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -8

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .22 الصفحة
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والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2013سبتمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015 سبتمبر 08مؤرخ في قرار  -9

  .للتقاعد الصندوق الوطني
 22الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أبريل  10مؤرخة في 
  .26الصفحة 

أعضاء مجلس إدارة  والمتضمن تعيين 2013سبتمبر سنة  10يعدل القرار المؤرخ في  -  .2015سبتمبر  08مؤرخ في قرار  -10
  .للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء الصندوق الوطني

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 22الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2015سبتمبر  08مؤرخ في قرار  -11

، 2016ل أبري 10مؤرخة في 
  .26الصفحة 

 22الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2015سبتمبر  08مؤرخ في قرار  -12
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .27الصفحة 
في نشاطات البناء األخطار المهنية  يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من -  .2015ديسمبر  22في  مؤرخقرار  -13

  .واألشغال العمومية والري
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .28الصفحة 

 37الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2015ديسمبر  26في  مؤرخقرار  -14
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .20الصفحة 
 37الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2015ديسمبر  26في  مؤرخقرار  -15

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .21الصفحة 

الذي يحدد قائمة األدوية القابلة  2008مارس سنة  6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2016يناير  10مؤرخ في قرار  -16
  .االجتماعي الضمان للتعويض من قبل

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  24مؤرخة في 

  .7الصفحة 
الذي يحدد التسعيرات المرجعية  2008مارس سنة  6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2016يناير  10مؤرخ في قرار  -17

  .األدوية وآيفيات تطبيقها المعتمدة آأساس لتعويض
 11الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016فبراير  24مؤرخة في 
  .21الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية  2014ديسمبر سنة   7يعدل القرار المؤرخ في -  .2016فبراير  09مؤرخ في قرار  -18
  .الخاصة لتنصيب العمال المشترآة العتماد الهيئات

 15الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  09مؤرخة في 

  .25الصفحة 
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 39الجريدة الرسمية عدد  -  .لمعادلة الخدمات االجتماعية وطنييتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال -  .2016فبراير  16في  مؤرخقرار  -19

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .32الصفحة 

 32الجريدة الرسمية عدد  -  .العمال تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب -  قرارات) 03( .2016مارس  31في  ةمؤرخ اترارق   - 22
، 2016يونيو  01مؤرخة في 

  .28الصفحة 
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015غشت سنة   6يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016أبريل  07في  ؤرخمقرار  - 23

  .المعهد الوطني للعمل
 32الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  01مؤرخة في 
  .28الصفحة 

 41الجريدة الرسمية عدد  -  .عياالجتما يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2016مايو  05في  مؤرخقرار  - 24
، 2016يوليو  12مؤرخة في 

  .26الصفحة 
 41الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعي يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان -  .2016مايو  05في  مؤرخقرار  - 25

، 2016يوليو  12مؤرخة في 
  .27الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2013سبتمبر سنة  24رخ في يعدل القرار المؤ -  .2016مايو  15مؤرخ في قرار  - 26
  .االجتماعي الخاص بغير األجراء الصندوق الوطني للضمان

 52الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  102الصفحة 
يحدد تشكيلة المجلس الوطني  الذي 2014يناير سنة  15يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2016يونيو  02مؤرخ في قرار  - 27

  .للتعاضدية االجتماعية االستشاري
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .39 الصفحة

الذي يحدد قائمة األدوية القابلة للتعويض من  2008مارس سنة  6يتمم القرار المؤرخ في  -  .2016يونيو  06في  مؤرخقرار  - 28
  .ياالجتماع قبل الضمان

 42الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يوليو  13مؤرخة في 

  .15الصفحة 
الذي يحدد التسعيرات المرجعية  2008مارس سنة  6يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  -  .2016يونيو  06في  مؤرخقرار  - 29

  .األدوية وآيفيات تطبيقها المعتمدة آأساس لتعويض
 42الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  13مؤرخة في 
  .22الصفحة 

 37الجريدة الرسمية عدد  -  .وريوعه يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان االجتماعي ومنحه -  .2016يونيو  12في  مؤرخقرار  - 30
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .22الصفحة 
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 61الجريدة الرسمية عدد  -  .للوقاية من األخطار المهنية يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني -  .2016يونيو  21مؤرخ في قرار  - 31

، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 
  .28 لصفحةا

 61الجريدة الرسمية عدد  -  .للتشغيل يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوآالة الوطنية -  .2016يوليو  13مؤرخ في قرار  - 32
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .28 الصفحة
  
  
 

 وزارة المجاهدين الـوزارة:-الهيئـة 
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مارس  14مؤرخ في  100-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
2016.  

 17الجريدة الرسمية عدد  -  .المجاهدين يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة -
، 2016مارس  16في  مؤرخة

  .4الصفحة 
غشت  11في مؤرخ  219- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2

2016.  
 47الجريدة الرسمية عدد  -  .والية الشلف يتضمن إنشاء مرآز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، -

، 2016غشت  14مؤرخة في 
  .10الصفحة 

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  اصب الشغل وتصنيفها ومدة العقديحدد تعداد من -  .2015نوفمبر  12مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -3
  .الوطني للمجاهد الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المتحف

مؤرخة  2الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  13في 
42.  

الذي يحدد تعداد  2014نوفمبر سنة  13المؤرخ في  يعدل القرار الوزاري المشترك -  .2015ديسمبر  29مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -4
العقد الخاص باألعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو  مناصب الشغل وتصنيفها ومدة

المرآز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني  الصيانة أو الخدمات بعنوان
  .وذوي الحقوق

مؤرخة  7الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016ر فبراي 07في 
28.  

 40الجريدة الرسمية عدد  -  لسكيكدة، ببلدية جيجل (والية جيجل). يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد -  .2015ديسمبر  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -5
، 2016يوليو  10مؤرخة في 

  .22الصفحة 
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  د مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقديحدد تعدا -  .2016يناير  25في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -6

الوالئية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات
  .اإلداري التابعة لوزارة المجاهدين

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .5الصفحة 
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ثورة التحرير الوطني وذوي  وضحايايحدد تصنيف المرآز الوطني لتجهيز معطوبي  -  .2016أبريل  28في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -7

  .له الحقوق وشروط االلتحاق بالمناصب العليا التابعة
 40الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يوليو  10مؤرخة في 
  .23الصفحة 

والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية  2014مايو سنة   22يعدل القرار المؤرخ في -  .2016فبراير  24في مؤرخ قرار  -8
  .التسمية مية أو إعادةللتس

 55الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .10 الصفحة
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة  2015مايو سنة   12يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016مارس  09في مؤرخ قرار  -9

  .للمدية المتحف الجهوي للمجاهد
 55الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016بتمبر س 21مؤرخة في 
  .11 الصفحة

والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان اإلدارية  2014ديسمبر سنة  31يعدل القرار المؤرخ في  -  .2016أبريل  27في مؤرخ قرار  -10
  .األعضاء المختصة إزاء موظفي اإلدارة المرآزية لوزارة المجاهدين المتساوية

 54الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  14مؤرخة في 

  .26 الصفحة
 52الجريدة الرسمية عدد  -  .لوزارة المجاهدين يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى اإلدارة المرآزية -  .2016مايو  02في مؤرخ قرار  -11

، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 
  .101 الصفحة

 63الجريدة الرسمية عدد  -  .زارة المجاهدينالعمومية لو يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016مايو  04مؤرخ في قرار  -12
، 2016أآتوبر  30مؤرخة في 

  .16 الصفحة
 72الجريدة الرسمية عدد  -  .والهياآل التابعة لقطاع المجاهدين يحدد آيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات -  .2016سبتمبر  08مؤرخ في قرار  -13

، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 
  .26 الصفحة

 72الجريدة الرسمية عدد  -  .والمحاسبة يتضمن تفويض اإلمضاء إلى نائبة مدير الميزانية -  .2016نوفمبر  21مؤرخ في ر قرا -14
، 2016ديسمبر  13مؤرخة في 

  .27 الصفحة
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والمستوى العالي وآشف المواهب الرياضية  يحدد مهام اللجنة الوطنية لرياضة النخبة -  .2016يناير  03مؤرخ في  02-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
  .وتنظيمها وسيرهاوتشكيلتها 

مؤرخة  1الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  06في 
17.  

مارس  01مؤرخ في  84- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

 13الجريدة الرسمية عدد  -  .والرياضة يحدد صالحيات وزير الشباب -
، 2016مارس  02مؤرخة في 

  .8الصفحة 
مارس  01مؤرخ في  85- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
 13الجريدة الرسمية عدد  -  .والرياضة يتضمن تنظيم اإلدارة المرآزية لوزارة الشباب -

، 2016مارس  02مؤرخة في 
  .10الصفحة 

مارس  01مؤرخ في  86- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4
2016.  

 13سمية عدد الجريدة الر -  .وتنظيمها وسيرها يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة -
، 2016مارس  02مؤرخة في 

  .24الصفحة 
مايو  23مؤرخ في  153-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
 32الجريدة الرسمية عدد  -  .بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين يحدد األحكام القانونية األساسية المتعلقة -

، 2016يونيو  01مؤرخة في 
  .10الصفحة 

سبتمبر  21مؤرخ في  241-16رقم  مرسوم تنفيذي -6
2016.  

الذي يحدد  2015فبراير سنة  16في  المؤرخ 74-15يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -
  .األساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي األحكام والقانون

 55الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 

  .5الصفحة 
أآتوبر  10مؤرخ في  261-16يذي رقم مرسوم تنف -7

2016.  
الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة  يحدد شروط وآيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات -

  .العمومية والصالح العام
 60الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016أآتوبر  13مؤرخة في 
  .19 الصفحة

الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  د تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقديحد -  .2016يناير  12مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -8
العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي  الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة

  .ابراهيم

 11الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016فبراير  24مؤرخة في 

  .30 الصفحة
السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية  يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي -  .2016فبراير  18ي مؤرخ فقرار وزاري مشترك  -9

  .الرياضية الوطنية وملحقاتها
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  27مؤرخة في 
  .25الصفحة 

 17الجريدة الرسمية عدد  -  .الوطنية ادية الرياضيةيحدد معايير تأسيس االتح -  .2016مارس  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -10
، 2016مارس  16مؤرخة في 

  .38الصفحة 
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الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016مارس  06مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -11

  .الرياضية الوطنية الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية
 19الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  27مؤرخة في 
  .26الصفحة 

الذي عنوانه  302-135رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016مارس  31في  مؤرخقرار وزاري مشترك  -12
  .القدم" "صندوق الدعم العمومي للدولة لألندية المحترفة لكرة

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .23الصفحة 
 37الجريدة الرسمية عدد  -  .والنخبة الرياضية وإلغاء آخر يتضمن إحداث مرآز جهوي لتجمع وتحضير المواهب -  .2016مايو  04 في مؤرخقرار وزاري مشترك  -13

، 2016يونيو  22مؤرخة في 
  .27الصفحة 

 66الجريدة الرسمية عدد  -  .العليا التابعة لها االلتحاق بالمناصب يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط -  .2016سبتمبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -14
، 2016نوفمبر  09مؤرخة في 

  .29 الصفحة
المتخصصة وشروط االلتحاق  يحدد تصنيف المدارس الرياضية الوطنية والجهوية -  .2016سبتمبر  05مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -15

  .بالمناصب العليا التابعة لها
 75الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  21ة في مؤرخ
  .24 الصفحة

المواهب والنخبة الرياضية إلى بلدية  يتضمن تحويل مقر المرآز الوطني لتجمع وتحضير -  .2016مايو  09في  مؤرخقرار  -16
  (والية الجزائر).           سويدانية 

 37الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  22مؤرخة في 

  .28الصفحة 
 68الجريدة الرسمية عدد  -  .عليها يحدد شروط وآيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة -  .2016مايو  15 مؤرخ فيقرار  -17

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .28 الصفحة

 52عدد الجريدة الرسمية  -  .مكافحة المنشطات ومراقبتها يحدد قائمة العقاقير والوسائل المحظورة في إطار -  .2016يونيو  12مؤرخ في قرار  -18
، 2016سبتمبر  04مؤرخة في 

  .201 الصفحة
للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية التنفيذية -  .2016يوليو  21مؤرخ في قرار  -19

  .ومكافحته
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .31 الصفحة
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الذي يحول معهد  1994مارس سنة  30المؤرخ في  74-94يتمم المرسوم التنفيذي رقم  -  .2016ناير ي 21مؤرخ في  17-16مرسوم تنفيذي رقم  -1
  .مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري باستور في الجزائر إلى

مؤرخة  4الجريدة الرسمية عدد  -
، الصفحة 2016يناير  27في 
15.  

فبراير  24مؤرخ في  80-16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

 12الجريدة الرسمية عدد  -  .يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة -
، 2016فبراير  28مؤرخة في 

  .14 الصفحة
مارس  21مؤرخ في  105- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
 465- 97الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  يتمم قائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة -

ذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية ال 1997سنة  ديسمبر 2المؤرخ في 
  .وسيرها المتخصصة وتنظيمها

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .9الصفحة 
مارس  21مؤرخ في  106- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4

2016.  
 140- 07الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  يتمم قائمة المؤسسات العمومية االستشفائية -
والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية  2007مايو سنة  19لمؤرخ في ا

  .للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها والمؤسسات العمومية

 18الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  23مؤرخة في 

  .10الصفحة 
مارس  26مؤرخ في  114- 16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
 20الجريدة الرسمية عدد  -  .وتجهيز مؤسسات الصحة ة لتسيير اإلنجازاتيتضمن حل الوآالة الوطني -

، 2016مارس  30مؤرخة في 
  .9الصفحة 

يوليو  04مؤرخ في  197-16مرسوم تنفيذي رقم  -6
2016.  

 42الجريدة الرسمية عدد  -  .آيفيات تنفيذها يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد -
، 2016 يوليو 13مؤرخة في 

  .5الصفحة 
يوليو  04مؤرخ في  198-16مرسوم تنفيذي رقم  -7

2016.  
 465- 97الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  يتمم قائمة المؤسسات االستشفائية المتخصصة -

الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية  1997سنة  ديسمبر 2المؤرخ في 
  .وسيرها المتخصصة وتنظيمها

 42لرسمية عدد الجريدة ا -
، 2016يوليو  13مؤرخة في 

  .7الصفحة 
نوفمبر  09مؤرخ في  292-16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 140- 07الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم  يتمم قائمة المؤسسات العمومية االستشفائية -

والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية االستشفائية  2007مايو سنة  19المؤرخ في 
  .للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها ؤسسات العموميةوالم

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .5الصفحة 
الذي  2012يناير سنة  15المؤرخ في  يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك -  .2016أبريل  27قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -9

ت العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المؤسسا يحدد معايير تصنيف
  .وتصنيفها

 38الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  26مؤرخة في 

  .46الصفحة 
 64الجريدة الرسمية عدد  -  .األعضاء يحدد التنظيم الداخلي للوآالة الوطنية لزرع -  .2016يونيو  23قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -10

، 2016نوفمبر  02ي مؤرخة ف
  .27 الصفحة
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الذي  2012يناير سنة  15المؤرخ في  يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك -  .2016يوليو  04قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -11

المؤسسات العمومية االستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية  يحدد معايير تصنيف
  .وتصنيفها

 63الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  30مؤرخة في 

  .31 الصفحة
الخاص باألعوان العاملين في نشاطات  يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد -  .2016سبتمبر  25خ في قرار وزاري مشترك مؤر -12

  .الوطنية لزرع األعضاء الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الوآالة
 65الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  06مؤرخة في 
  .27 الصفحة

المنصب العالي لرئيس مصلحة استشفائية  يحدد آيفيات تنظيم وسير المسابقة للتعيين في -  .2016سبتمبر  26مشترك مؤرخ في قرار وزاري  -13
  .جامعية

 61الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أآتوبر  19مؤرخة في 

  .29 الصفحة
 24الجريدة الرسمية عدد  -  .لإلشعاعات المؤينة يتعلق بالرقابة الطبية للعمال المعرضين -  .2015نوفمبر  10قرار مؤرخ في  -14

، 2016أبريل  24مؤرخة في 
  .23الصفحة 

لاللتحاق بالرتب المنتمية ألسالك  يحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانات المهنية -  .2015نوفمبر  16قرار مؤرخ في  -15
  .النفسانيين للصحة العمومية

 22الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016أبريل  10مؤرخة في 

  .28ة الصفح
العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصالح  يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات -  .2016يناير  07قرار مؤرخ في  -16

  .المستشفيات
 13الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مارس  02مؤرخة في 
  .35الصفحة 

المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة  دة القطاعاتيتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعد -  .2016فبراير  18قرار مؤرخ في  -17
  .واستعجاالت الصحة العمومية ذات البعد الدولي التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية

 13الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  02مؤرخة في 

  .36الصفحة 
لاللتحاق بالرتب المنتمية ألسالك  ت المهنيةيحدد إطار تنظيم المسابقات واالمتحانا -  .2016مايو  21قرار مؤرخ في  -18

  .البيولوجيين في الصحة العمومية
 55الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016سبتمبر  21مؤرخة في 
  .14 الصفحة

 57الجريدة الرسمية عدد  -  .للمستشفيات يتضمن إنشاء ملحقات الصيدلية المرآزية -  .2016غشت  27قرار مؤرخ في  -19
، 2016بر سبتم 28مؤرخة في 

  .28 الصفحة
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة القطاعية -  .2016سبتمبر  27قرار مؤرخ في  -20

  .المستشفيات لوزارة الصحة والسكان وإصالح
 70الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  08مؤرخة في 
  .30 الصفحة
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2016فبراير  11مؤرخ في  62-16قم مرسوم تنفيذي ر -1
  

مؤرخة  9الجريدة الرسمية عدد  -  .إلبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي يحدد آيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية -
، الصفحة 2016فبراير  17في 
15.  

مارس  14مؤرخ في  101- 16مرسوم تنفيذي رقم  -2
2016.  

لوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا  ي المصالح الخارجيةيحدد قائمة المنصب العليا ف -
  .الزيادة االستداللية المرتبطة بها المرأة وشروط االلتحاق بهذه المناصب وآذا

 17الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مارس  16مؤرخة في 

  .9الصفحة 
يونيو  22في  مؤرخ 186- 16مرسوم تنفيذي رقم  -3

2016.  
بأصولهم وآذا األشخاص المسنين الذين هم  إعانة الدولة للفروع المتكفلين يحدد آيفيات منح -

  .أسرية في وضع صعب و/أو بدون روابط
 39الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  29مؤرخة في 
  .11الصفحة 

يونيو  22في  مؤرخ 187- 16مرسوم تنفيذي رقم  -4
2016.  

المسنين وآذا األشخاص المسنين  شخاصيحدد آيفيات مساهمة األشخاص المتكفلين باأل -
وهياآل استقبال األشخاص  ذوي دخل آاف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات

  .المسنين

 39الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016يونيو  29مؤرخة في 

  .13الصفحة 
غشت  11مؤرخ في  218-16مرسوم تنفيذي رقم  -5

2016.  
الذي يحدد  2005أآتوبر سنة  25المؤرخ في  414- 05يعدل المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي عنوانه "الصندوق الوطني  302- 117الخاص رقم  آيفيات تسيير حساب التخصيص
  لدعم القرض المصغر".

 47الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016غشت  14مؤرخة في 

  .9الصفحة 
نوفمبر  02مؤرخ في  283-16مرسوم تنفيذي رقم  -6

2016.  
لفائدة عائالت االستقبال وأشخاص القانون  وآيفيات االستفادة من دعم الدولة يحدد شروط -

  .المحرومين و/أو بدون روابط أسرية الخاص مقابل التكفل باألشخاص المسنين
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .11 الصفحة

نوفمبر  07مؤرخ في  285-16مرسوم تنفيذي رقم  -7
2016.  

نفسيين بيداغوجيين لألطفال  يتضمن تحويل داري األشخاص المسنين إلى مرآزين -
  .المعوقين ذهنيا

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .16 الصفحة
نوفمبر  07مؤرخ في  286-16مرسوم تنفيذي رقم  -8

2016.  
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .لألشخاص المسنينإلى دارين  تنفسليتضمن تحويل مرآزين لمن يعانون نقصا في ا -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .17 الصفحة

نوفمبر  07مؤرخ في  287-16مرسوم تنفيذي رقم  -9
2016.  

 67الجريدة الرسمية عدد  -  .إلى مؤسسة الطفولة المسعفة يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .18 لصفحةا
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نوفمبر  07مؤرخ في  288-16مرسوم تنفيذي رقم  -10

2016.  
 67الجريدة الرسمية عدد  -  .ديار الرحمة ل داري األشخاص المسنين إلى مؤسستييتضمن تحوي -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .19 الصفحة

نوفمبر  07مؤرخ في  289-16مرسوم تنفيذي رقم  -11
2016.  

مرآز نفسي بيداغوجي لألطفال  يتضمن تحويل مرآز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى -
  .المعوقين ذهنيا

 67جريدة الرسمية عدد ال -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .19 الصفحة
نوفمبر  07مؤرخ في  290-16مرسوم تنفيذي رقم  -12

2016.  
نفسي بيداغوجي لألطفال المعوقين  يتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مرآز -

  .ذهنيا
 67الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 
  .20 الصفحة

نوفمبر  07مؤرخ في  291-16مرسوم تنفيذي رقم  -13
2016.  

إلى مرآز نفسي بيداغوجي لألطفال  يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب -
  .المعوقين ذهنيا

 67الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  13مؤرخة في 

  .21 الصفحة
نوفمبر  09مؤرخ في  293-16مرسوم تنفيذي رقم  -14

2016.  
الذي يحدد  2008يناير سنة  2في  المؤرخ 02-08يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  -

  .المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها شروط إنشاء مؤسسات
 68الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 
  .5الصفحة 

نوفمبر  09مؤرخ في  294-16مرسوم تنفيذي رقم  -15
2016.  

 68الجريدة الرسمية عدد  -  .المسنين بالمنزل دابير اإلعانة والتكفل الخاص باألشخاصيحدد ت -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .6الصفحة 
الصحة والسكان وإصالح المستشفيات في  وضع بعض األسالك الخاصة التابعة لوزارة -  .2016مايو  09قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -16

  .واألسرة وقضايا المرأة وزارة التضامن الوطنيحالة القيام بالخدمة لدى 
 35الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016يونيو  12مؤرخة في 
  .28الصفحة 

الذي عنوانه  302- 142رقم  يحدد آيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص -  .2016غشت  24مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -17
  "صندوق النفقة".

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .27 الصفحة
في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة  يتضمن وضع بعض األسالك الخاصة بالتربية الوطنية -  .2016نوفمبر  08مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -18

  .التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة
 78الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016ديسمبر  31مؤرخة في 
  .20 حةالصف

وسيرها وآذا معايير انتقاء الهيئات المستقبلة  يحدد تشكيلة لجنة التأهيل الوالئية وتنظيمها -  .2015ديسمبر  22قرار مؤرخ في  -19
  .االجتماعي والمستفيدين من جهاز نشاطات اإلدماج

 29الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  11مؤرخة في 

  .21الصفحة 
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امن للوالية والهيئة االجتماعي والتض يحدد نموذج االتفاقية المعدة بين مديرية النشاط -  .2015ديسمبر  22قرار مؤرخ في  -20

  .اإلدماج االجتماعي المستقبلة لصالح المستفيدين من جهاز نشاطات
 29الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  11مؤرخة في 
  .23الصفحة 

تقبلة وسيرها وآذا معايير انتقاء الهيئات المس يحدد تشكيلة لجنة التأهيل الوالئية وتنظيمها -  .2015ديسمبر  22قرار مؤرخ في  -21
  .االجتماعي للشباب حاملي الشهادات والمستفيدين من جهاز اإلدماج

 29الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016مايو  11مؤرخة في 

  .25الصفحة 
جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب  يحدد نموذج عقد اإلدماج االجتماعي للمستفيدين من -  .2015ديسمبر  22قرار مؤرخ في  -22

  .حاملي الشهادات
 29الجريدة الرسمية عدد  -

، 2016مايو  11مؤرخة في 
  .27الصفحة 

التعليم المتخصص ومعلمي التعليم  يحدد آيفيات تنظيم زيارة التفتيش ألسالك أساتذة -  .2016يونيو  29مؤرخ في قرار  -23
الحاضنات ومساعدات األمومة  المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني والمساعدات

  .لحياة اليومية أثناء فترة تربصهموالمساعدين في ا

 68الجريدة الرسمية عدد  -
، 2016نوفمبر  27مؤرخة في 

  .25 الصفحة
 74الجريدة الرسمية عدد  -  .االجتماعية يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوآالة التنمية -  .2016أآتوبر  13مؤرخ في قرار  -24

، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 
  .38 الصفحة

 74الجريدة الرسمية عدد  -  .المسن يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص -  .2016أآتوبر  20مؤرخ في  قرار -25
، 2016ديسمبر  18مؤرخة في 

  .38 الصفحة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


